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1 - AÇÃO DE GRAÇAS  G.G. 245

1. Nosso amado Pai, te agradecemos.
Pelas bênçãos do teu grande amor!
Nossos gratos corações te erguemos.
Neste bom momento de louvor!

2. Graças damos pelas alegrias,
Pela mesa, pela provisão,
Pelo sol que aclara nossos dias,
Pelas noites sob a tua mão.

3. Graças damos pela paz da mente,
Pela bênção de te conhecer,
Pela vida que tu dás ao crente!
Graças, graças vimos te render!

4. Nosso amado Pai, te agradecemos.
Porque sempre tu conosco estás!
Dia a dia nós te bendiremos.
Pelo amor e tudo o que nos dás!



2 - BENDIZE, Ó MINHA ALMA G.G. 110

1. Bendize, ó minha alma, o nome do Senhor,
E tudo em mim louve sua graça e amor!

Por teus benefícios 
Eu te louvo, ó meu Deus!

2. Ele é quem perdoa e sara todo mal;
A vida coroa de uma bênção real.

3. Com a destra me livra do inferno e perdição;
Seguro me abriga e me dá salvação.

4. A vida divina infunde em mim poder,
E faz-me, qual águia, renovado em meu ser.

5. Com graça infinita, mais vasta do que os céus,
Me afasta os pecados e os apaga o meu Deus.

6. De minha estrutura ele é conhecedor,
Por mim se enternece como um Pai meu Senhor.

7. A sua aliança pra sempre durará,
E todo o que o busca nele paz achará.

8. Seu reino domina em terra e sobre os céus;
Seguro dirige o caminho dos seus.

9. O exército inteiro dos servos do Senhor.
Bendiga o seu nome e lhe renda louvor!



3 - BENDITO O CORDEIRO C.C. 123

1. Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
Que por nós pecadores verteu!
Eis, nesse sangue lavados,
Com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos,
Que perante seu Deus hoje estão!

Alvo mais que a neve! (bis)
Sim, nesse sangue lavado, 
Mais alvo que a neve serei!   

2. Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o mais torpe pecador!
Pois que mais alvos que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor!

3. Se nós a ti confessarmos,
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas,
Purificas também, ó Jesus;
Sim, e de todo pecado!
Que maravilha desse amor!
Pois que mais alvos que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor!



4 - CHUVAS DE BÊNÇÃOS  C.C. 168

1. Chuvas de bênção teremos,
É a promessa de Deus;
Tempos benditos veremos

Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus;
Gotas somente nós temos;
Chuvas rogamos a Deus.

2. Chuvas de bênçãos teremos,
Vida de paz e perdão.
Os pecadores indignos
Graça dos céus obterão.

3. Chuvas de bênçãos teremos,
Manda-nos já, ó Senhor!
Dá-nos agora o bom fruto
Desta palavra de amor.

4. Chuvas de bênçãos teremos,
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.



5 - CONTA AS BÊNÇÃOS C.C. 329

1. Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
Hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, conta quantas são,
Recebidas da divina mão;
Uma a uma, dize-as de uma vez,
Hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.

2. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos, não duvidarás,
E em canção alegre os dias passarás.

3. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouro prometido tens;
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste em que tu vais morar.

4. Seja teu conflito fraco ou forte cá;
Não te desanimes, Deus por cima está;
Seu divino auxílio, minorando o mal,
Te dará consolo e paz celestial.



6 - EXULTAÇÃO  C.C. 15

1. A Deus demos glória, com grande fervor;
Seu Filho bendito por nós todos deu;
A graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus Redentor;
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu.

2. Oh! Graça real, foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou!
Herança nos céus, com os santos em luz,
Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3. A crer nos convida tal rasgo de amor,
Nos merecimentos do Filho de Deus;
E quem, pois, confia no seu Salvador,
Vai vê-lo sentado na glória dos céus.



7 - GRAÇAS TE DOU  P.A.W.

1. Graças te dou
Pela misericórdia infinita
Que me alcançou
E os pecados de todo apagou!
* * Graças te dou
Pelo amor revelado na cruz,
Esse amor que por mim transbordou
E assim me perdoou!

Que maravilha de amor  bis
Com que Jesus me amou
E pra si me comprou! **

2. Graças te dou
Pela misericórdia infinita
Que me alcançou
E das trevas minha alma tirou!
**Graças te dou
Pela bênção preciosa da fé!
Fé naquele que a vida entregou
E assim me resgatou!

Que maravilha de amor  bis
Com que Jesus me amou
E pra si me comprou! ** 

3. Graças te dou
Pela misericórdia infinita
Que me alcançou
E de paz o meu ser inundou!
**Graças te dou
Pelo sangue vertido na cruz,
Que da culpa minha alma livrou
E me purificou!

Que maravilha de amor  bis
Com que Jesus me amou
E pra si me comprou!  **



8 - MARAVILHA  C.C. 282

1. Chegado a cruz do meu Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo a meu clamor;
Glória ao Salvador!

Glória ao Salvador!  Bis
Agora sei que ele me salvou, 
Glória ao Salvador!

2. Que maravilha, Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Quebrou meus laços e me livrou!
Glória ao Salvador!



9 - O CONSOLADOR G.G.139

1. Presente estás, Espírito divino!
Assiste teu povo com teu celeste ensino!
Digna-te ungir o nosso entendimento;
Vem-nos abrir teu santo livro, Senhor!

2. Presente estás, Espírito de graça!
Teus filhos, unidos em santo amor, enlaça!
És o penhor da herança do teu povo,
Faze-nos ver as maravilhas de Deus!

3. Presente estás, Espírito de vida!
Aviva, restaura nossa alma redimida!
De ti nos vem a vida em abundância.
Eis nos aqui, opera em nós teu querer!

4. Presente em nós, o Espírito, qual chama,
Aquece, refina e o nosso ser inflama.
Oh, faze arder em nós o amor de Cristo!
Dá-nos viver pra tua glória, Senhor!



10 - PRECIOSO É JESUS C.C.487

1. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador;
As honras a ele darei com louvor,
Porque sempre achei nele graça e favor;
Precioso é Jesus para mim!

Precioso é Jesus para mim!  bis
Celeste prazer é Jesus conhecer!
Precioso é Jesus para mim!

2. Afável, à porta do meu coração,
Humilde e mui manso aguardou admissão;
Do triste pecado outorgou-me perdão;
Precioso é Jesus para mim!

3. Firmado em Jesus eu alcanço, afinal,
Futuro de glória na vida eternal;
Sem uma desdita, nem nuvem de mal;
Precioso é Jesus para mim!

4. Na glória minha alma deseja gozar,
E mais com o Amado se identificar;
Com todos os salvos servir e adorar;
Precioso é Jesus para mim!



11 - QUÃO GRANDE ÉS TU P.V. 63

1. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado,
Paro o pensar no teu grandioso ser,
Vejo a tormenta, o céu tão estrelado,
A declarar ao mundo o teu poder,

Então minha alma canta a ti, Senhor:
Quão grande és tu, quão grande és tu!
Canta minha alma a ti, ó meu Senhor:
Quão grande és tu, quão grande és tu!

2. E quando enfim eu for ao céu subindo,
Então verei a glória do Senhor.
Adorarei com meu amor infindo
A quem mostrou por mim tão grande amor.



12 - SANTO C.C. 9

1. Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo de manhã cantaremos teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Deus Jeová triuno.
És um só Deus, excelso Criador.

2. Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor,
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.

3. Santo! Santo! Santo! Nós os pecadores
Não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és Santo; não há nenhum outro.
Puro e perfeito, excelso benfeitor.

4. Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo,
És um só Deus, supremo Criador.



13 - SEGURANÇA C.C. 375

1. Vivo feliz, pois sou de Jesus,
E já desfruto o gozo da luz!
Sou por Jesus herdeiro de Deus,
Ele me leva à glória dos céus.

Canta, minha alma, canta ao Senhor!   
Rende-lhe sempre ardente louvor! bis

2. Ao seu amor eu me submeti,
E extasiado então me senti.
Anjos descendo, trazem dos céus
Ecos da excelsa graça de Deus.

3. Sempre vivendo em seu grande amor,
Me regozijo em meu Salvador;
Esperançoso vivo na luz
Pela bondade de meu Jesus!



14 - SENHOR, COMO É BOM  G.G. 277

1. Senhor, como é bom
Estar sob o teu cuidado!
No teu grande amor
Achar tudo preparado!
Caminhos de paz
Saber que nos tens traçado!
Teu braço fiel
Nos cerca e faz descansar!

2. Senhor, como é bom
Provar teu amor constante!
Provar teu perdão
E a graça vivificante!
Saber que de bens
Nos cercas a cada instante!
Saber, bom pastor,
Que aos teus nada faltará!

3. Senhor, como é bom
Saber que em qualquer momento
Achamos em ti
Socorro, favor, alento!
Nas lutas, poder!
Consolo, no sofrimento!
Ao nosso clamor
Estás sempre atento, ó Deus!

4. Senhor, como é bom
Provar, no caminho estreito,
Um tal Salvador:
Presente, fiel, perfeito!
Que tudo fará
Trazer para nós proveito.
Queremos, Senhor,
Te amar, adorar, servir!



15 - SEUS AMADOS G.G. 379

1. Deus tem amor por nós,
Seus escolhidos!
Deus tem amor por nós,
Os seus remidos!
Remidos pela cruz,
Guardados em Jesus!
Deus tem amor por nós,
Nós seus remidos!

2. Deus tem prazer em nós,
No Filho amado!
Deus tem prazer em nós,
Povo comprado!
Comprou-nos sobre a cruz
Com o sangue de Jesus!
Deus tem prazer em nós,
No Filho amado!

3. Salvo por teu amor
Pai, quero honrar-te.
Salvo por teu amor,
Quero agradar-te.
Quero viver na luz;
Ó, vive em mim, Jesus!
Salvo por teu amor,
Pai, quero honrar-te!

4. Por teu imenso amor,
Nós te adoramos!
Por teu imenso amor,
Pai, nós te amamos!
Recebe o nosso amor,
Glorioso Redentor!
Por teu imenso amor,
Pai, nós te amamos!



16 - CASTELO FORTE  C.C. 323

1. Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo;
Com seu poder defende os seus
Em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás,
Com artimanhas tais
E astúcias tão cruéis,
Que iguais não há na terra.

2. A nossa força nada faz;
Estamos, sim, perdidos;
Mas nosso Deus socorro traz
E somos protegidos.
Defende-nos Jesus,
O que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus;
E, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3. Se nos quisessem devorar
Demônios não contados,
Não nos podiam assustar,
Nem somos derrotados.
O grande acusador
Dos servos do Senhor
Já condenado está;
Vencido cairá
Por uma só palavra.

4. Sim, que a palavra ficará,
Sabemos com certeza,
E nada nos assustará
Com Cristo por defesa.
Se temos de perder
Os filhos, bens, prazer,
Embora a vida vá,
Por nós Jesus está,
E dar-nos-á seu reino.



17 - CRENTES, VIGIAI! G.G.343

1. Crentes, vigiai! A noite avança!
Na escuridão, a luz mostrai.
Breve virá nossa esperança!
Jesus mandou: Vigiai, orai!

2. Crentes, vigiai! Ó sal da terra!
A corrupção cresce ao redor.
Cresce a aflição, o mal, a guerra.
“Vigiai e orai”, mandou o Senhor.

3. Crentes, vigiai! Eis o perigo:
O enganador ruge e seduz.
Muitos já vão trás do inimigo.
“Vigiai e orai”, mandou Jesus.

4. Crentes, vigiai! Fecha-se a porta
Dos corações... Firmes ficai!
O olhar erguei! Deus nos conforta.
Obedecei — Vigiai e orai!



18 - EIS QUE O GRITO DE VITÓRIA G.G. 2

1. Eis que o grito de vitória
Se ouve já nos céus!
Prêmio de suprema glória
Nos reserva Deus!

“Combatei que eu cedo venho” 
Manda-nos Jesus;
- Sim, de joelhos lutaremos, ‘té raiar a luz!

2. Com furor nosso inimigo
Anda em derredor;
Mas não falha o nosso abrigo:
Cristo, o vencedor!

3. A bandeira triunfante
É de Cristo a cruz.
Eis a voz do comandante!
Ele nos conduz!

4. Dura e longa é a peleja...
Breve o amanhecer!
Quem a espada bem maneja
Vence, em seu poder!



19 - VESTE, Ó CRENTE A ARMADURA G.G. 324

1. Veste, ó crente, a boa armadura
Que teu Mestre te preparou,
E obedece à lei segura
De Jesus, que te resgatou.
2. O inimigo vem como um rio,
Mas Jesus é teu defensor.
No caminho mais sombrio,
Considera o teu precursor.

3. Se a tormenta vem fragorosa,
E estremece o teu coração,
A presença gloriosa
Dá sossego e dá proteção.

4. Sê fiel e sê vigilante,
Que o inimigo espreita em redor;
Mas prossegue sempre avante,
Pois teu Mestre já é vencedor.

5. Tuas armas não são terrenas,
Poderosas são no Senhor;
Em Jesus confia, apenas,
E na força do Salvador!



20 - AMPARO DIVINO S.H. 577

1. Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo
Sem teu amparo, meu Jesus, Senhor!

2. Com tua mão segura bem a minha,
E pelo mundo, alegre, seguirei.
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,
Teu rosto vendo, nada temerei.

3. Quando eu chegar à beira desse rio
Que tu, por mim, quiseste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha,
E sobre a morte eu hei de triunfar.

4. Ao regressares, lá dos céus descendo,
A minha mão segura bem, Senhor,
Pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo,
Lá onde eu goze o teu eterno amor.



21 - BASTA UM OLHAR G.G. 106

1. Basta um olhar à face de Cristo,
Dentro da noite, dentro da dor.
Na provação, na angústia, na tentação,
Basta-me ver-te, Senhor!

2. Basta uma só palavra de Cristo
Ao coração tremente e sem luz.
Na indagação, em trevas, em solidão,
Basta-me ouvir-te, Jesus!

3. Basta pra mim um toque de Cristo:
Provo em minha alma força e vigor.
A tua mão traz vida e ressurreição!
Toca-me apenas, Senhor!



22 - CADA MOMENTO C.C. 354

1. Sendo remido por Cristo na cruz,
Vivo gozando no reino da luz,
Cheio da graça que vem de Jesus;
Cada momento o Senhor me conduz.

Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença me outorga vigor;
Cada momento sou teu, ó Senhor!

2. Junto com Cristo na luta moral,
O erro combato, os pecados e o mal;
Ergo bem alto a bandeira real;
Cada momento mais firme e leal.

3. Salvo por Cristo da vil perdição,
Posso sentir que ele dá proteção;
Nunca os contritos o buscam em vão,
Cada momento concede perdão.

4. Nas minhas lutas me pode amparar,
E do maligno também me livrar;
Cada momento, por onde eu andar,
Cristo, meu Mestre, me pode guardar.



23 - COMUNHÃO PRECIOSA S.H. 489

1. Preciosas são as horas
Na presença de Jesus!
Comunhão deliciosa
Da minha alma com a luz!
Os cuidados deste mundo
Não me podem abalar,
Pois é ele o meu abrigo
Quando o tentador chegar.    bis

2. Ao sentir-me rodeado
De cuidados terreais,
Irritado ou abatido,
Ou em dúvidas fatais,
A Jesus eu me dirijo
Nesses tempos de aflição;
As palavras que ele fala
Trazem paz, consolação.   bis

3. Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
É Jesus o meu amigo,
O melhor e o mais leal.  bis

4. Se quereis saber quão doce
É a secreta comunhão,
Podereis mui bem prová-la
E tereis compensação
Procurai estar sozinhos
Em conversa com Jesus:
Provareis na vossa vida
Seu consolo e sua luz.   bis



24 - CONFIANÇA C.C. 368

1. Salvador bendito, terno e bom Senhor,
Só em ti confio, grande Salvador!
Sobre a cruz morreste para me salvar:
Tudo padeceste para me livrar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, 
Só em ti confio, grande Salvador!

2. Só em ti confio, grande é teu amor;
Nunca desprezaste nenhum pecador;
Todo o que contrito já te procurou,
Pela tua graça salvação achou.

3. Sim, em ti confio, Salvador fiel;
Nunca abandonaste, pois, teu Israel;
Tua excelsa graça nunca faltará,
O que em ti confia não perecerá.

4. Sempre em ti confio, grande é teu poder,
Tu os inimigos podes bem vencer;
Salvo e bem seguro leva-me, Senhor,
Sempre protegido pelo teu amor.



25 - CONTIGO ESTOU G.G. 135

1. Quando a tempestade
Com furor invade
Teus caminhos, teu viver,
No Senhor vai te esconder!
Ele está presente;
Nele crê, somente;
Diz-te fielmente:
“Eu contigo estou”.

2. Andas carregado?
Lança o teu cuidado
Sobre os ombros do Senhor;
Quer levar teu peso e dor.
Se o teu ser murmura,
Sai da noite escura;
Pois Deus te assegura:
“Eu contigo estou”.

3. Vês que a vida passa?
— Vai, recorre à graça.
Se te vêm temores vãos
Deixa tudo em suas mãos!
Ele é a Fortaleza
Onde a alma com fraqueza
Acha paz, certeza;
E conosco está.

4. Deus nos vivifica,
Deus nos purifica;
Temos dele, ao pé da cruz,
Toda a graça de Jesus!
Seu amor não cessa,
Por nós se interessa.
Temos a promessa:
“Eu contigo estou”.



26 - DÁ-ME A TUA MÃO  G.G. 334

1. Se temores me atormentam,
Dá-me a tua mão!
Ou, se dúvidas me enfrentam,
Dá-me a tua mão!

Dá-me a tua mão!    bis 
Salvador incomparável, 
Dá-me sempre a mão!

2. Quando a tentação aperta,
Dá-me a tua mão!
A vitória em ti é certa,
Dá-me a tua mão!

3. Na alegria ou na tristeza,
Dá-me a tua mão!
Quer na força ou na fraqueza,
Dá-me a tua mão!

4. Na aflição e prova amarga,
Dá-me a tua mão!
Leva, ó Deus, a minha carga,
Dá-me a tua mão!

5. E no céu, eternamente,
Tua mão verei,
Traspassada por meus males,
Ó Cordeiro e Rei!

Sempre em tua mão,    bis
Salvador, estou guardado
Sempre, em tua mão!



27 - DEUS CUIDARÁ DE TI  G.G. 63

1. Fica tranquilo e sem temor,
Deus cuidará de ti!
Ele é teu Pai, é teu Salvador,
E cuidará de ti!

Deus cuidará de ti,
No teu caminho, até ao fim!
Sim, cuidará de ti;
Dia a dia, até ao fim!

2. Nos dias de tribulação,
Deus cuidará de ti!
Levar-te-á pela sua mão;
Deus cuidará de ti!

3. Na solidão no dissabor,
Deus cuidará de ti!
Pois ele é sempre o teu bom pastor,
E cuidará de ti.

4. E dia a dia, em teu viver,
Deus cuidará de ti!
No teu caminho, com seu poder,
Deus cuidará de ti!

Deus cuidará de mim,
No meu caminho, até ao fim!
Sim, cuidará de mim,
Dia a dia, até ao fim!



28 - DEUS É AMOR G.G. 12

1. Quando a jornada é triste e escura,
Cristo se chega e me assegura
De que o amor de Deus perdura,
Deus é amor.

2. No meu viver que breve passa,
Em seu amor Jesus me enlaça;
Tenho lugar em sua graça.
Deus é amor.

3. Quando no meio do perigo,
Longe do lar e sem amigo,
Ele me guarda em seu abrigo.
Deus é amor.

4. Cristo me ama lá na glória;
Do berço à cruz, é doce a história:
Nunca mudou — e é o mesmo agora —
O seu amor.

5. Quando, ó Jesus, do céu voltares
E por amor me arrebatares,
Eu cantarei a ti nos ares!
Deus é amor.



29 - EM TI EU CONFIO G.G. 109

1. Em ti eu confio, — Altíssimo Deus!
Eternal refúgio — Sempre aberto aos teus.

2. Sob as tuas asas — Em paz eu estou;
Do temor minha alma — Livre já ficou.

3. À sombra descanso — Do meu Redentor,
Não temo o inimigo — Nem o seu furor.

4. Do maligno as flechas — Não me atingirão
Tenho noite e dia — Firme proteção!

5. Nas tuas promessas — Certeza encontrei!
Na verdade eterna — Fortaleza achei!

6. Teus anjos envias — Pra meus pés guardar
E no meu caminho — Sempre me amparar.

7. Tu és o meu Guia, — Com fé seguirei;
Leão e serpente — Já não temerei!

8. Se a minha alma chama, — Tu responderás;
Se na angústia clamo, — Tu me livrarás!

9. A vida eu consagro — Inteira ao Senhor!
Que ela glorifique — A seu Redentor!



30 - EIS O SALVADOR G.G. 103

1. Eis o Salvador, vosso Redentor,
Que perdoa o pecador. Oh, confiai!

Sim, confiai, sempre confiai! 
E se tudo é contra vós, 
Oh, confiai!

2. Ele, o bom pastor, vê a vossa dor,
E vos trata com amor! Oh, confiai!

3. E no temporal, com poder real
Alivia o vosso mal. Oh, confiai!

4. Na tribulação, a bendita mão
Guarda o vosso coração. Oh, confiai!

5. E pra bem servir e a Jesus seguir,
Ele quer vos assistir. Oh, confiai!



31 - FIRME NAS PROMESSAS C.C. 154

1. Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador.
Fico, pelos séculos do seu amor,
Firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre;
Firme, firme,
Sim, firme nas promessas de Jesus.

2. Firme nas promessas não irei falhar,
Vindo as tempestades a me consternar;
Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar,
Firme nas promessas de Jesus.

3. Firme nas promessas sempre vejo assim
Purificação no sangue para mim;
Plena liberdade gozarei, sem fim,
Firme nas promessas de Jesus.

4. Firme nas promessas do Senhor Jesus,
Em amor ligado com a sua cruz,
Cada dia mais alegro-me na luz,
Firme nas promessas de Jesus.



32 - FRÁGIL VARA G.G. 105

1. Oh, vem depor o teu cuidado
Sobre o Salvador.
Por que seguir assim cansado?
Crê no seu amor.

2. Jesus não quebra a frágil vara
Que ferida está:
O que manqueja, o Mestre sara,
E o confirmará.

3. A leve chama que estremece,
Não irá apagar:
Com o fogo seu, o que enfraquece
Quer Jesus tocar.

4. Jesus é quem repara as brechas
Que o pecado faz.
Apara do inimigo as flechas;
Dá vitória e paz.

5. Se Deus permite em tua vida
Provas e aflição
A sua própria mão ferida
Traz consolação!

6. Assim, entrega o teu caminho
A teu Salvador!
Jamais te deixará sozinho,
Crê no seu amor!



33 - NÃO SEI POR QUE C.C. 377

1. Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou;
Por que razão o Salvador
Pra si me resgatou.

Mas eu sei em quem tenho crido,
E estou bem certo que é poderoso
Pra guardar o meu tesouro
Até o dia final.

2. Ignoro como o Espírito
Convence-nos do mal,
Revela Cristo, Verbo seu,
Consolador real.

3. Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus ou áureos dias vêm,
Até da vida o fim.

4. E quando vem Jesus não sei,
Se breve ou tarde vem;
Mas sei que meu Senhor virá
Na glória que ele tem.



34 - NO MAIOR TEMPORAL G.G. 248

1. No maior temporal
Deus te mostra um abrigo,
Um refúgio real
Contra todo perigo.
É uma rocha eficaz,
Firme porto de esperança;
Nela só, provarás
Plena paz, segurança!

2. Densas nuvens de dor
Vêm cercar-te de perto.
Ansiedade e temor
Te ameaçam, por certo.
Ergue os olhos e vê
Teu abrigo no rochedo;
Entra ali, nele crê,
Perderás todo o medo.

3. Nesse abrigo acharás
O descanso almejado.
Salvação, gozo e paz
Deus te tem reservado.
Essa rocha é Jesus,
Preparada aos que perecem;
Vento e mar, treva e luz
Ao seu mando obedecem.

4. No Calvário, por ti,
Foi a rocha ferida.
Contra o mal tens ali
Para sempre guarida.
No refúgio de Deus
Entra agora pressuroso!
Ele o dá para os seus,
Vem provar seu repouso!



35 - NUTRE A MINHA ALMA G.G. 298

1. Nutre a minha alma do teu pão divino,
Faze-me achar no teu livro, Senhor,
Todo o sustento pra andar cada dia
Na tua força, vitória e amor.

2. Tua Palavra revela à minha alma
O teu querer, teus caminhos de paz;
Quando, nas lutas, em graça me falas,
“Escrito está” é socorro eficaz!

3. Cada manhã, novos são teus tesouros;
Quero aprender a tomá-los pra mim.
Que fielmente eu me chegue a essa fonte
E me renove nas águas sem fim!



36 - OH! QUE PAZ JESUS ME DÁ G.G. 47

1. Eu pensei por muito tempo
Que já fosse um bom cristão
Mas a paz não conhecia
De Jesus, no coração.

Oh, que paz Jesus me dá! 
Paz que outrora não senti!
Cada vez sou mais feliz,
Desde que o conheci!

2. Seu poder, que em mim habita,
Reina agora no meu ser.
Do pecado quebra os laços,
Dá vitória em meu viver!

3. Descansando nele, avanço —
Tudo achei no Salvador!
Há pureza no seu sangue;
Plenitude em seu amor!



37 - OH! VEM HOJE À FONTE DA VIDA G.G. 352

1. Oh! Vem hoje à fonte da vida,
Dessa água abundante beber;
Terás a tua alma nutrida
E o espírito vai reviver!

2. Ó fonte que sai do Calvário,
De ti venho agora beber.
Poder que nos vens do santuário,
Renova e restaura o meu ser!

3. Ó fonte de graça e esperança,
Tua água me vem refrescar;
Recebo assim paz, segurança,
E gozo pra testemunhar.



38 - ONDE ACHAR ABRIGO G.G. 181

1. Onde acharei abrigo?
Ó Senhor, vem me acudir!
À fúria do inimigo,
Só, não posso resistir!
Vem, desfaze o seu enredo!
Tu, Senhor, és meu rochedo!

Meus tempos eu confio 
Às tuas mãos, Senhor!

2. Ao meu redor se espalha
A tristeza, a confusão.
Minha alma, na fornalha,
Pede a tua compaixão.
Minha força é só fraqueza.
És a minha fortaleza!

3. Ó Deus, por ti guardado,
Eu não tenho o que temer!
Se lutas a meu lado,
O inimigo irá perder.
Pois se a guerra me ameaça,
Já me cerca a tua graça!

4. Senhor, eu te bendigo
E desejo te servir.
Dos laços do inimigo
Me fizeste, ó Deus, sair.
No teu pavilhão sagrado
O teu servo está abrigado!



39 - PAZ EXCELSA G.G.76

1. Tua presença, ó Mestre,
Minha alma satisfaz.
Em meio à dor, às lutas,
Eu provo a tua paz.

2. Seja o momento extremo,
Cerca-me o teu amor;
E excede o entendimento
A tua paz, Senhor!

3. Sei que este meu repouso
Custou-te infâmia e dor;
Sofreste a minha angústia
Pra dar-me paz, Senhor.

4. Por este dom precioso
Que o coração refaz,
Nosso louvor recebe,
Tu que és a nossa paz!



40 - PÕE TEU OLHAR EM CRISTO G.G. 333

1. Ó tu que vais peregrino aqui,
Põe teu olhar em Cristo!
Jesus morreu por amor de ti,
Põe teu olhar em Cristo!

Põe teu olhar em Cristo!   bis
Noite e dia contigo está.
Põe teu olhar em Cristo!

2. Se densas nuvens te vêm cercar,
Põe teu olhar em Cristo!
É dele a luz que te vem guiar,
Põe teu olhar em Cristo!

3. Se o mundo vão te quer desviar,
Põe teu olhar em Cristo!
Por ele só, podes triunfar,
Põe teu olhar em Cristo!

4. Na dor, nas lutas, no dissabor,
Põe teu olhar em Cristo!
Ele é teu firme Consolador,
Põe teu olhar em Cristo!

5. E quando Deus te vier buscar,
Põe teu olhar em Cristo!
Ele é que ao céu te fará chegar,
Põe teu olhar em Cristo!



41 - PROMETESTE A TUA PRESENÇA G.G. 302

1. Tu prometeste a tua presença
Dia após dia a meu lado, Senhor;
Tenho comigo a tua assistência,
Sei que me guardas em teu amor.

2. Ver o teu rosto é minha alegria,
Teu braço eterno é descanso pra mim;
Sigo confiante, dia por dia,
Firme no teu poder, que é sem fim.

3. Tua vontade é meu alimento,
És, meu Senhor, toda a minha porção;
Meu conselheiro, força e sustento;
De ti se nutre o meu coração.

4. Tua Palavra é luz que me guia,
Na tua lei tenho grande prazer,
Pois nela encontro: sabedoria,
Consolação, alento e poder.

5. Tuas promessas, dom precioso,
Bem garantidas em Cristo, nos céus,
São para mim esteio valioso,
Pois o que dizes, basta-me, ó Deus!



42 - QUE BONDOSO E FIEL AMIGO G.G. 11

1. Que bondoso e fiel amigo
Tenho em Cristo, o Salvador!
Que me ampara e está comigo
Sempre, seja onde for.
Minhas lutas bem conhece
E a feitura do meu ser.
Meu clamor jamais esquece:
Pronto está pra socorrer.

2. Que bondoso e fiel amigo
Tenho em Cristo, o Salvador!
Que no meio do perigo
É meu firme protetor.
Minha carga toda lanço
Em seus ombros, na oração.
Em seu braço achei descanso;
Fortaleza, em sua mão.

3. Que bondoso e fiel amigo
Tenho em Cristo, o Salvador!
Que me livra do inimigo,
Do maligno tentador.

Sei que é dele o meu combate,
Que é pra sempre vencedor!
E minha alma não se abate;
Firme espero em meu Senhor.

4. Que bondoso e fiel amigo
Tenho em Cristo, o Salvador!
Ele é meu seguro abrigo;
É meu forte defensor.
Os pecados me perdoa,
No seu sangue encontro paz;
Repreende e me abençoa;
A minha alma satisfaz!

5. Que bondoso e fiel amigo
Tenho em Cristo, o Salvador!
Que me levará consigo
Para o lar de eterno amor.
Dia a dia, em santidade,
Perto dele, eu quero andar;
Breve, pela eternidade,
Vou com ele em paz morar!



43 - RICA PROMESSA C.C. 349

1. Oh! Como é grande e doce a promessa
Do Salvador, Jesus, nosso Rei!
Ao que confia na sua graça
Ele diz: “Nunca te deixarei.

Oh! Não temas, oh! Não temas,
Pois eu contigo sempre serei!
Oh! Não temas! Oh! Não temas,
Pois eu nunca te deixarei!

2. Eu sou teu Deus, e para livrar-te,
Sempre contigo eu estarei;
Não temas pois, porque, bem seguro,
Eu pela mão te conduzirei.

3. Para remir-te dei o meu sangue,
Pelo teu nome eu te chamei;
Meu para sempre tu és agora,
Crê, pois, que nunca te deixarei;

4. Eras indigno, mas escolhi-te;
Não temas, pois eu muito te amei;
Quem dos meus braços pode arrancar-te?
Sempre seguro te guardarei.”



44 - RIQUEZAS SEM PAR G.G. 278

Meu Deus tem riquezas sem par 
Para quem nele só confiar.
Riquezas de glória e de graça eficaz;
De amor, de perdão e de paz.
Em Jesus tudo está, pra me satisfazer.
Basta apenas chegar e beber!



45 - SALMO 23 G.G. 31

1. No bom pastor eu vou bem confiado;
Nada, pois, jamais me faltará.
É meu Deus e Pai, sempre está a meu lado,
E do mal o meu pé guardará.

2. Deitar-me faz em pasto verdejante;
Águas mansas leva-me a beber;
Cerca o meu andar com amor constante;
Refrigera e restaura o meu ser.

3. Andando vou, por ele protegido,
Nas veredas de justiça e paz,
Pela sua mão sempre dirigido;
Por amor do seu nome, ele o faz.

4. E mesmo andando pelo vale escuro,
Tu comigo estás, não temerei.
Sob a tua vara estarei seguro;
Teu cajado me ampara, eu bem sei.

5. Defesa tenho contra o inimigo,
E de bens me fazes transbordar;
Tu me dás fartura e me dás abrigo.
Com teu óleo me vens renovar.

6. Bondade e amor me seguem cada dia,
Pois o bom pastor comigo vai.
Morarei, por fim, cheio de alegria,
Para sempre, na casa do Pai!



46 - SALMO 27 G.G. 231

1. Tu és minha vida
E força, Senhor.
Encontro guarida
Em ti, Redentor.
És luz que me guia;
A quem temerei?
Minha alma confia
No meu Deus, no meu Rei.

2. E quando o inimigo
Persegue-me aqui,
De todo o perigo
Defesa acho em ti.
Em fuga, tropeça
O meu opressor!
E a minha cabeça
Tu exaltas, Senhor!

3. Que o mal me ameace,
Abrigo terei;
Pois que a tua face,
Meu Deus, buscarei.
Na luta mais densa
Me vens socorrer.

Na tua presença
Eu desejo viver.

4. No santo e bom trilho
Desejo seguir:
Conduze o teu filho
Que quer te servir.
Teu braço me escuda,
Me dá salvação
Tu és minha ajuda,
Ouve a minha oração.

5. E se à minha frente
Vêm provas e dor,
Se amigo ou parente
Me falha, ao redor,
Não sigo sozinho,
És meu protetor;
De um Pai o carinho
Acho em ti, meu Senhor!



47 - SEGREDO VALIOSO G.G. 237

1. Neste dia em que o mundo se agita, sem ver
Nem saída, nem rumo, e sem paz conhecer,
Há uma doce palavra que traz esperança
De sossego, de paz, de bonança —
Um segredo valioso Deus tem para os seus:
“Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus”.

2. Se na sombra tu sofres e lutas em vão,
Se te vem do inimigo cruel tentação,
Há uma doce palavra, de quem nos conhece
E que nunca as promessas esquece!
Um segredo valioso Deus tem para os seus:
“Aquietai-vos sabei que eu sou Deus”.

3. Quando a carga parece pesada demais,
E é penoso o caminho por onde tu vais,
Há uma doce palavra do Pai amoroso,
Que te mostra o lugar de repouso —
Um segredo valioso Deus tem para os seus:
“Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus”.

4. Teu Pai vela por ti com imutável amor;
A menina dos olhos tu és do Senhor.
Teus pesares conhece — temores, cuidados;
Tudo torna em proveito aos amados!
E um segredo valioso ele tem para os seus:
“Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus”.

5. Vem, aprende a contar com teu Pai, sem tardar.
O teu fardo em seus ombros aprende a lançar.
Sobre a cruz foi levado o teu peso e castigo;
Vem achar sempre, ali, doce abrigo!
Vem, aprende o segredo de Deus para os seus:
“Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus”.



48 - TRAGA OS PROBLEMAS A.B. 55

1. Se você não sabe por que
Acha tudo tão triste,
Traga os problemas ao Salvador,
Ele os levou na cruz.

Traga os problemas, em oração,
A Jesus! A Jesus!
Traga os pecados do coração,
Ele os levou na cruz.

2. Deus conhece o seu coração,
Quer sarar seus caminhos.
Traga os problemas ao Salvador,
Ele os levou na cruz.

3. Se você não sabe viver,
Tudo é tão complicado...
Traga os problemas ao Salvador,
Ele os levou na cruz.

4. Deus nos diz que aquele que crê
Não será confundido.
Traga os problemas ao Salvador,
Ele os levou na cruz.



49 - TU ÉS FIEL, SENHOR  S.M. 85

1. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste;
Pleno poder a teus filhos darás;
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor,
Tu és fiel, Senhor,
Dia após dia com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda,
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2. Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas no céu a brilhar,
Tudo criaste, na terra e nos ares!
Todo o universo vem, pois, te louvar.

3. Pleno perdão tu dás, paz, segurança;
Cada momento me guias, Senhor.
E no porvir, oh, que doce esperança,
Desfrutarei do teu rico favor.
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50 - AMOR DE DEUS G.G. 65

1. Amor de Deus, além do entendimento,
Vem renovar meu débil coração.
Quero aumentar no teu conhecimento;
Quero crescer em santificação.

2. Amor de Deus, que atrais o desviado,
Que sobre a cruz me amaste até o fim,
Por quantos vão errantes no pecado,
Oh, faze arder o mesmo amor em mim.

3. Ó Deus de amor, que a mim te revelaste,
Eis-me a teus pés; dispõe de mim, Senhor.
Que o santo amor que em mim tu derramaste
Possa levar-me a derramar amor.



51 - CONSAGRAÇÃO C.C. 296

1. A ti seja consagrada
Minha vida, ó meu Senhor;
Meus momentos e meus dias
Sejam só em teu louvor.

2. Sempre minhas mãos se movam
Com presteza e com amor,
E meus pés velozes corram
Ao serviço do Senhor.

3. Minha prata e ouro toma;
Nada quero te esconder;
Minha inteligência guia
Só e só por teu saber.

4. A vontade minha toma,
Sujeitando-a a ti, Senhor,
Do meu coração fazendo
O teu trono, ó Salvador.

5. Meu amor e meu desejo
Sejam só teu nome honrar;
Faze que meu corpo inteiro
Eu te possa consagrar.



52 - EU AMO A DEUS  P.A.W.

1. Ao contemplar a natureza,
Do Criador vejo a grandeza!
Ao meu redor, todo o universo
Proclama as obras do Senhor.
E quem sou eu, pequeno e só?
Na mão de Deus, um grão de pó.
Porém me amou, diz a Escritura,
Embora frágil criatura;
E pensa em mim — oh maravilha!
Minha alma canta: Eu amo a Deus!

2. Um pecador, fraco, oprimido,
Na escuridão desiludido,
Sem Deus, sem paz, sem esperança,
Vivia aqui, na escravidão.
Porém do céu meu Deus me olhou
E salvação me preparou:
Ao pecador necessitado
Um Salvador foi enviado!
Hoje ele é meu, sei que estou salvo!
Minha alma canta: Eu amo a Deus!

3. Pertenço a Deus, quero exaltá-lo;
No meu viver, pra sempre honrá-lo;
E quero andar, passo por passo,
Na companhia do Senhor.
Ele me diz pra andar na luz.
Em obediência, ao pé da cruz.
Espero em Deus. Ele é meu guia;
Meu coração nele confia;
Nele encontrei paz, segurança!
Minha alma canta: Eu amo a Deus!

4. Eu tenho paz, felicidade!
Mas ao redor, quanta maldade...
No mundo aqui, tudo se agita,
Em sofrimento, e luta, e dor.
Quem, pois, ao mundo irá falar.
Do amor de Deus, que quer salvar?
Eu te amo, ó Deus, tu me salvaste;
Com teu amor me transformaste;
Sim, eis-me aqui para anunciar-te
E proclamar que eu amo a Deus!



53 - PARA ONDE FOR, IREI  C.C. 308

1. Se eu tiver Jesus ao lado,
E por ele auxiliado,
Se por ele for mandado,
A qualquer lugar, irei.

Seguirei a meu bom Mestre, (3x)
Onde quer que for, irei.

2. Seja meu caminho duro,
Espinhoso ou inseguro,
Em seus braços bem seguro,
Aonde me mandar, irei.

3. Males poderão cercar-me,
Ou perigos assustar-me,
Mas se Cristo segurar-me,
Aonde me mandar, irei.

4. Quando terminar a vida,
Finda minha triste lida,
Tenho a glória prometida:
Eu pra meu Senhor irei.



54 - PEDINDO UM SALVADOR G.G. 93

1. Voz de almas doloridas
Nos chega ao coração!
Milhares de mãos estendidas
Procuram salvação!

2. Ovelhas desgarradas
Queridas do pastor —
Perdidas seguem, e cansadas,
Pedindo um Salvador!

3. Na escuridão tateiam,
Em dura servidão.
Sem luz, sem paz, sem Deus, vagueiam,
Sedentas de perdão!

4. Que a nossa voz as chame,
Trazendo-as para a luz!
Que a nossa vida lhes proclame
Seu Salvador: JESUS!



55 - PERTO DE JESUS C.C. 292

1. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor;
Mas de ti mais perto eu almejo estar,
Ó bendito Salvador!

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para a tua cruz
Leva-me, ó meu Senhor!

2. A seguir-te só me consagro já,
Constrangido pelo amor;
E meu coração bem contente está
Em servir-te a ti, Senhor!

3. Oh! Que pura e santa delícia é,
Aos teus santos pés me achar,
E com viva e mui reverente fé
Com o Salvador falar!



56 - QUÃO GRANDE AMOR G.G. 12

1. Amor tão grande Deus mostrou-me:
A salvação Deus preparou-me!
Deus me criou e resgatou-me.
Quão grande amor!

2. Oh, quanto amor no Pai eu vejo:
Ter-me pra si é o seu desejo!
Viver pra ti é quanto almejo,
Ó Pai de amor!

3. Oh, quanto amor no Filho amado:
Por meus pecados traspassado!
Meu ser, Jesus, tens conquistado,
Ó Salvador!

4. Oh, quanto o Espírito me ama,
Trazendo a mim de Deus a chama!
Do teu amor meu ser inflama,
Consolador!

5. Ó Deus de amor, a minha vida,
Por ti criada e redimida,
De todo seja consumida
Por teu amor!



57 - SALVADOR AMADO G.G. 325

1. Salvador amado,
Quero te adorar.
Teu amor, na cruz mostrado,
Leva-me a te amar!
Coração inteiro,
Venho me render.
Teu amor, que amou primeiro,
Conquistou meu ser!

2. Quero obedecer-te,
Quero te servir,
Dia a dia conhecer-te,
E a teus pés seguir.
Teu poder me infunde,
Para andar na luz;
Teu Espírito me inunde,
Pra te amar, Jesus!

3. Sei que me abençoas;
Que ouves meu clamor;
Sei que tudo me perdoas.
— Grande Salvador! —
Sei que me conheces;
Sei que perto estás;
Da promessa não te esqueces
Tudo cumprirás!

4. Que esta paz e gozo
Possa o mundo ver,
E o autor do meu repouso
Queira conhecer!
Salvador amado,
Quero te aguardar!
E ao voltares, a teu lado
Vou pra sempre estar!



58 - SIMPLESMENTE G.G. 270

1. Simplesmente ir a Jesus,
Derramar-lhe o coração;
Simplesmente, em sua luz,
Receber consolação.

2. Simplesmente o livro abrir
E alimento receber;
Sua voz atento ouvir:
Simplesmente obedecer.

3. Simplesmente, ao pé da cruz,
Confessar-lhe todo mal;
Simplesmente de Jesus
Receber perdão real.

4. Simplesmente me render
Com inteiro coração.
Simplesmente, em seu poder,
Anunciar a salvação.



59 - TUDO ENTREGAREI C.C. 295

1. Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Tudo, sim, por ti darei!
Resoluto, mas submisso,
Sempre, sempre, seguirei!

Tudo entregarei! bis
Sim, por ti, Jesus bendito, 
Tudo deixarei!

2. Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Corpo e alma, eis aqui!
Este mundo mau renego,
Ó Jesus, me aceita a mim

3. Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
Quero ser somente teu!
Tão submisso à tua vontade,
Como os anjos lá no céu!

4. Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh! Eu sinto o teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

5. Tudo, ó Cristo, a ti entrego;
Oh! Que gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!



60 - UM VASO DE BÊNÇÃO C.C. 304

1. Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso escolhido de Deus,
Para as novas levar aos perdidos,
Boas novas que vêm lá dos céus.

Faze-me vaso de bênção, Senhor,
Vaso que leve a mensagem de amor!
Eis-me submisso pra teu serviço,
Tudo consagro-te agora, Senhor!

2. Quero ser um vaso de bênção,
Para todos os dias fazer
Aos culpados que vivem nas trevas
O perdão de Jesus conhecer.

3. Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso de bênção, sem par,
Avisando que crentes em Cristo
Jubilosos no céu hão de entrar.

4. Para ser um vaso de bênção,
É mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza,
Revestida do amor divinal.



61 - A LUZ DO CÉU C.C. 239

1. Tu anseias hoje mesmo a salvação?
Tens desejo de banir a escuridão?
Abre, então, de par em par teu coração,
Deixa a luz do céu entrar!

Deixa a luz do céu entrar! bis
Abre bem a porta do teu coração!
Deixa a luz do céu entrar!

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar,
Para as trevas do pecado dissipar,
Teu caminho e coração iluminar!
Deixa a luz do céu entrar!

3. Que alegria, andar ao brilho dessa luz!
Vida eterna e paz no coração produz!
Oh! Aceita agora o Salvador Jesus!
Deixa a luz do céu entrar!



62 - COMO A NEVE A.B. 27

1. Pecador, teus pecados
Como a neve ficarão;
Pecador, teus pecados
Brancos, brancos ficarão,
Se te lavares no sangue
Que Jesus verteu!
Sobre a cruz, por ti morrendo,  bis
Teu castigo já levou!  bis

2. Pecador, teus pecados
Como a neve ficarão;
Pecador, teus pecados
Brancos, brancos ficarão,
Se receberes por graça
O perdão de Deus.
Sobre a cruz, por ti morrendo,  bis
Teu perdão Jesus comprou.  bis

3. Pecador, lava-te agora
Nesse sangue de Jesus!
Pecador, recebe agora
O perdão que vem da cruz!
Deus com amor te convida,
Com amor te diz:
Pecador, teus pecados  bis
Como a neve ficarão,
Brancos, brancos ficarão!

W.H. Doane. Armée du Salut. 
Usado com permissão.



63 - CRISTO TE CHAMA C.C. 210

1. Cristo te chama com mui terno amor;
Ó pecador, vem atender!
Dele não fujas com fútil temor;
Vem a Jesus te render!

Ó pecador, eis o Senhor!
Vem, atende com fé a chamada de amor!

2. Cristo te chama pra vir descansar;
Ó pecador, vem atender!
Teu grande peso te quer minorar;
Vem a Jesus te render!

3. Cristo deseja, pois, te perdoar;
Ó pecador, vem atender!
Tudo ele fez para te resgatar;
Vem a Jesus te render!

4. Cristo de novo se põe a chamar;
Ó pecador, vem atender!
Corre depressa, sim, vem-te entregar,
Nada te deve deter!



64 - CRISTO VAI PASSAR C.C. 245

1. Há hoje alguém esperando
Para Jesus encontrar?
Venha, sem mais demorar-se,
Cristo vai hoje passar!
Ei-lo de mãos estendidas,
Cheio de graça sem par;
Oh! Que ventura inaudita –
Cristo vai hoje passar!

Cristo vai hoje passar, passar, passar!
Passa de amor transbordando,
Todos a si convidando.
O Mestre vai hoje passar,
Sim, hoje ele vai passar.

2. Há inda alguém duvidando
Do seu poder de salvar?
Pois venha experimentá-lo,
Cristo vai hoje passar!
O seu poder é divino,
O seu amor é sem par.
Ó coração quebrantado!
Cristo vai hoje passar!

3. Há inda alguém demorando
Para Jesus aceitar?
Eis que o Senhor está perto,
Ele vai hoje passar!
Ó pecador desditoso,
Não cesses, pois, de clamar!
Vem, tuas culpas chorando;
Cristo vai hoje passar!



65 - É JESUS, SÓ JESUS QUE VOS SALVA G.G. 364

1. Foi por vós, no Calvário, plantada
Lá no cimo do monte, uma cruz:
Uma vida ali foi imolada:
Foi por vós que sofreu, lá, Jesus.

É Jesus, só Jesus que vos salva,
O Cordeiro imolado na cruz.
Vinde já, vinde à fonte da vida!
Crede, e salvos sereis por Jesus.

2. Foi por vós que uma vítima pura
Carregou todo o vosso amargor;
Dessa chaga, que a vossa alma cura,
Corre o sangue purificador.

3. Foi por vós que em angústia, afligido,
Padeceu Cristo, o homem de dor;
Foi por vós que em vergonha, oprimido,
Expirou como vil malfeitor.

4. Foi por vós que Jesus, no Calvário,
Sobre si vossas culpas tomou;
E morrendo na cruz, solitário,
Vosso mal o Senhor expiou.



66 - EU VENHO AO DEUS DE AMOR G.G. 13

1. Sou pecador!    bis
Mas Deus é Salvador!
Tal como sou,
Tal como estou,
Eu venho ao Deus de amor!

2. Sei que por mim     bis
Jesus morreu na cruz,
Pra me salvar
E resgatar;
Confio em meu Jesus!

3. Meu peso e dor     bis
Levou-os sobre si.
Graça e perdão,
Libertação,
Encontro nele aqui!

4. Tu, onde irás        bis
A vida além passar?
És pecador,
Mas Deus é amor
E, já, te quer salvar!

5. Teu peso e dor     bis
Na cruz vem já depor!
Sem hesitar,
Sem demorar
— Jesus é Salvador!



67 - GRAÇA INCOMPARÁVEL  C.V. 31

1. Oh, que graça incomparável:
Que Deus possa perdoar!
Deixar livre o mais culpável
Meus pecados apagar!

Jesus, eu venho, eu venho a ti, 
Tal como estou, eu venho a ti!
Jesus, eu venho, eu venho a ti! 
Ó vem salvar-me aqui!

2. Longe andei da tua face,
Contrariando a tua lei;
Desprezando a tua graça,
Sem ter Cristo por meu Rei!

3. Ó Jesus, a ti me entrego,
Sim, de todo o coração.
A teus pés contrito eu chego;
Já, recebo o teu perdão!

4. Aleluia! Perdoado,
Tenho agora paz com Deus!
Do meu fardo, libertado,
Sigo, andando, para os céus!



68 - JESUS PODE SALVAR-TE G.G. 48

1. Hoje, ó pecador, Jesus te quer salvar.   bis
Abre o coração a ele, ó pecador!
Jesus te quer salvar!

2. Hoje, á pecador, Jesus te quer guardar.   bis
Vem em suas mãos lançar-te, ó pecador!
Jesus te quer guardar!

3. Vem nos visitar com teu poder, Senhor,   bis
Venha o teu Espírito nos transbordar,
Visita-nos, Senhor!



69 - MANSO E SUAVE C.C. 222

1. Manso e suave Jesus, convidando,
Chama por ti e por mim.
Eis que ele à porta te espera velando:
Vela por ti e por mim.

“Vem já, vem já! Alma cansada, vem já!” 
Manso e suave Jesus, convidando, 
Chama: “Ó pecador, vem!”

2. Pois que esperamos? Jesus, convidando?
Convida a ti, sim, e a mim.
Oh! Não desprezes mercê que está dando,
Sim, dando a ti, dando a mim.

3. Correm os dias, as horas se passam,
Passam por ti e por mim;
Transes de morte por fim nos esperam,
Vêm tanto a ti quanto a mim.

4. Oh! Grande amor que Jesus nos tem dado,
Tem dado a ti, dado a mim!
Veio salvar-nos do tão vil pecado.
Veio por ti e por mim.



70 - OH! VEM SALVAR AQUI G.G. 69

1. Oh, vem salvar aqui, Senhor,
A alma que geme oprimida
Em desespero, luta e dor,
Longe de ti, perdida!

Oh, vem falar ao pecador,
Diz’-lhe que o amas, Senhor!
Oh, vem mostrar-lhe a salvação,
Dar-lhe a libertação!

2. Oh, vem salvar, com teu poder,
Ao que no vício e pecado
— Sem resistência pra vencer —
Se encontra escravizado!

3. Oh, vem salvar aqui, Jesus,
O coração revoltado,
Farto da vida, e que, sem luz,
A ti se tem fechado.

4. Oh, vem salvar aqui, Senhor,
A alma que, sem interesse,
Ouve de ti, do teu amor,
E logo tudo esquece.

5. Oh, vem, Senhor, aqui salvar
O filho pródigo errante;
A alma culpada que, em temor,
Do lar vai tão distante!



71 - POR TI DEU A VIDA  G.G.356

1. Deus viu do céu teu estado de pecado
E quis te salvar e buscar para si.
Ele te amou, e enviou seu Filho amado
Pra vir sobre a cruz dar a vida por ti.

Por ti deu a vida!       bis
Vem hoje render
Tua vida ao Senhor!

2. Cristo sofreu tal angústia e agonia!
Porém, foi por ti que sofreu, pecador.
O teu pecado, que a morte merecia,
Caiu, lá na cruz, sobre o teu Salvador.

3. Tudo ele fez pra salvar-te eternamente.
Oh, vem conhecer sua paz, seu perdão!
Quer o teu ser transformar completamente;
Vem dar-lhe hoje entrada no teu coração!



72 - PROCLAMAI AO MUNDO  C.V. 111

1. Proclamai ao mundo a boa notícia:
Deus a todos abre entrada para o céu!
Vinde sem demora, é Cristo o caminho!
Ele quer salvar o réu!

Salvação real, pela sua graça,
Aos perdidos, hoje, concedida está!
Vem, ó pecador, vem, que o tempo passa;
E sê salvo agora, já!

2. Proclamai ao mundo a boa notícia:
De Jesus o sangue tudo já expiou!
O convite alegre Deus vos envia,
A vós que ele tanto amou.

3. Proclamai ao mundo a boa notícia,
Ide sem demora a nova divulgar.
E que todo estorvo já se remova,
Para ao pecador salvar!



73 - VEM AO PÉ DA CRUZ G.G.

1. A quem no mundo almeja
Achar segurança e paz
Deus com amor deseja
Dar vida que satisfaz!
Paz, vida e segurança
Deus preparou-te em Cristo Jesus.
Vem, alma sem esperança,
Achá-las ao pé da cruz!

2. Sabes que tens pecado,
E a morte te dá pavor.
Deus te tem preparado
Perdão, no bom Salvador.
Já todo o teu castigo
Deus fez cair em Cristo Jesus!
Da ira ali tens abrigo;
Oh, crê no perdão da cruz!

3. Desilusões amargas
Oprimem o teu viver?
Deus quer levar-te as cargas!
Deus te ama! Ele tem poder!
Vê que infinita graça
Deus te oferece em Cristo Jesus!
Oh, vê que o momento passa...
Recebe esse dom da cruz!

4. Ó coração que escutas
Palavras de tanto amor,
Inda por que relutas?
Vem, chega-te ao Salvador!
Eis, com mão estendida
Deus já te espera em Cristo Jesus!
Ó vem, alma arrependida,
E lança-te ao pé da cruz!



74 - VENHO COMO ESTOU C.C. 270

1. Jesus, Senhor, me chego a ti;
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui.
O teu favor estende a mim,
Aceita um pecador!

Eu venho como estou;    bis
Porque Jesus por mim morreu, 
Eu venho como estou.

2. As minhas culpas grandes são;
Mas tu, que não morreste em vão,
Me podes conceder perdão;
Aceita um pecador!

3. Eu nada posso merecer,
Tu vês-me prestes a morrer;
Jesus, a ti me vou render;
Aceita um pecador!

4. Sim, venho agora, Redentor;
Só tu, Jesus, és meu Senhor;
Oh! Vem salvar-me em teu amor;
Aceita um pecador!



75 - VIDA POR UM OLHAR C.C. 195

1. Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Ele diz: Vida eterna eu te dou;
Pois então pecador, considera esse amor:
Vê Jesus que na cruz expirou.

Vê, vê, viverás!
Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Ele diz: Vida em mim acharás!

2. Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Sangue seu derramado ele tem;
Paga está nossa falta; não haja temor:
Por olhar, pecador, vida vem.

3. Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Não há choro, remorso, nem dor
Que consiga remir a qualquer pecador;
Só o sangue do bom Redentor.

4. Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Ele tudo por ti já sofreu.
Deus estende o convite ao maior transgressor:
Vê Jesus que por ti padeceu!

5. Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;
Ele diz: Vida eterna eu te dou;
Nunca perecerás, crendo em Cristo, o Senhor;
Segurança em Jesus gozarás.



76 - VINDE A MIM G.G. 125

1. “Vinde a mim”, vós que andais carregados
De aflições, e de luta e pesar;
Corações oprimidos, cansados,
Minha paz hoje quero vos dar!
A paz pela minha presença;
A paz pelo sangue da cruz;
A paz, sim, na dor mais intensa.
“Minha paz eu vos dou”, diz Jesus!

2. Tu que segues gemendo e chorando
Sob um peso de culpa e temor,
Como escravo os teus dias passando,
Eu te posso salvar, pecador!
Eu quero dar paz à tua alma;
Eu quero o teu fardo levar;
Mudar os teus medos em calma;
Vida eterna hoje quero te dar!

3. Sobre a cruz eu levei teu castigo,
O castigo que traz tua paz.
Vem a mim e acharás firme abrigo,
Salvação, vida que satisfaz,
E a paz com teu Deus, que perdura;
A paz pelo sangue da cruz;
A paz verdadeira e segura.
“Minha paz eu vos dou”, diz Jesus.

4. Ó Jesus, venho a ti mesmo agora,
A teus pés o meu fardo depor.
No meu ser vem entrar sem demora;
Tua paz quero ter, Salvador!
A paz do perdão do pecado;
A paz pelo sangue da cruz;
A paz de seguir a teu lado.
Tua paz, sim, eu quero, ó Jesus!



77 - VOLTA AO PAI  C.V. 102

1. Volta ao Pai, que te convida,
Filho errante, volta ao lar!
Acharás perdão, guarida!
Salvação Deus quer te dar!

Volta ao lar! Volta ao lar!
Vem, que o Pai te estende a mão!
Sem tardar, volta ao lar!
Vem, recebe o seu perdão!

2. Andas longe da verdade,
Em miséria e escravidão.
Deus te espera com saudade,
Quer te dar libertação!

3. Conta a Deus o teu cuidado
E confessa o teu temor;
Vem depor o teu pecado
Sobre a cruz do Redentor!

4. Pai, eu volto, mesmo agora;
Não mais quero a servidão!
Eu pequei, mas, sem demora,
Hoje quero o teu perdão!

Venho a ti! Venho a ti!
Pai, recebo o teu perdão!
Venho a ti! Venho a ti!
Hoje quero a salvação!

5. Aleluia! Achei a vida
Em Jesus, meu Salvador!
A minha alma, redimida,
Já confia em seu amor!

Plena paz, santa paz
Encontrou meu coração!
Plena paz! Santa paz!
Gozo plena salvação!



78 - A GLORIOSA MENSAGEM A.B. 57

1. Deus, no conselho da eternidade,
No coração traz um plano admirável
De salvação à pobre humanidade:
Jesus, Filho eterno, incomparável,
Deixa o reino do Pai, a eterna glória,
E entra no tempo e na história!
Grande mistério do Natal! (**)

2. Como anunciou Gabriel a Maria,
Vem a seus braços um Filho divino:
Nasce Jesus, cumpre-se a profecia!
Da virgem nasceu o Deus-menino!
Vem a graça do céu (que amor profundo!)
Com salvação para o mundo!
Oh, grande revelação do Natal! (**)

3. Cresce ele em graça e em sabedoria.
Por seu amor raia um novo momento:
Sara os enfermos e a paz anuncia.
Porém, vem a cruz, o sofrimento —
O castigo que é nosso o inocente
Leva na cruz cabalmente!
Quão inefável o amor de Jesus!

4. Ressuscitou! Vencedor, triunfante!
Vivo! Ele dá vida a todos os crentes!
Vivo! Trazendo-nos vida abundante!
Louvor lhe rendamos reverentes!
Não desprezes o dom que te oferece,
Conosco a Deus engrandece —
Recebe a dádiva de Jesus!

(**) ou: Grande mistério da encarnação! (1.) 
ou: Oh, grande revelação do Senhor! (2.)



79 - É NATAL! É NATAL!  M.C.T.C. 40

1. Docemente a noite vem...
É Natal! Natal!
Vem do céu o Eterno bem,
Nasce em Belém!
É Jesus, a paz trazendo,
Viva! É Natal!

2. Anjos mil vêm anunciar:
É Natal! Natal!
E uns pastores a vigiar
Logo o vão olhar —
E eis Jesus, amor trazendo.
Viva! É Natal!

3. Uma estrela, sim, brilhou.
É Natal! Natal!
Alguns magos bem guiou
E em Belém parou —
Eis Jesus, a luz trazendo.
Viva! É Natal!

4. Quem quer hoje a salvação?
É Natal! Natal!
Abra bem seu coração
Diga em oração:
Vem, Jesus, perdão trazendo!
Viva! É Natal!



80 - JESUS NASCEU M.C.P. 41 - p/ crianças

1. Jesus nasceu!
No céu anjos cantam: Glória!
Jesus nasceu!
O Filho do eterno Deus!
Amiguinhos, vamos cantar,
Contando a doce história:
Que Jesus do céu desceu;
Nasceu para nos salvar.
Jesus nasceu!
No céu anjos cantam: Glória!
Jesus nasceu!
O Filho do Eterno Deus!

2. Hoje é Natal!
Cantemos com alegria!
Hoje é Natal!
Nós temos um Salvador!
Amiguinhos, juntos aqui,
Louvemos neste dia
A Jesus, que do céu desceu
Nasceu para nos salvar.
Hoje é Natal!
Cantemos com alegria.
Hoje é Natal!
Cantemos: Jesus nasceu!



81 - LUGAR PARA CRISTO G.G. 131

1. Tanto amor tem Deus ao mundo
Que seu Filho aos homens deu.
Pra salvar-nos do pecado,
Cristo aqui nasceu.

2. Tanto amou-nos Jesus Cristo
Que desceu da glória além
Pra nascer na estrebaria,
Pobre, em Belém.

3. Não se achou na hospedaria
Um lugar pra o receber.
E hoje ainda muitas almas
Não o querem ter.

4. Eu já dei lugar pra Cristo.
Sou feliz e salvo estou.
Sigo alegre em seu caminho.
Para o céu eu vou.

5. Tu, que passas pela vida,
Tens lugar no coração
Para dar a Jesus Cristo!
Dá-lhe agora, então!

6. “Ó Jesus, vem hoje mesmo
No meu coração entrar.
Vem morar em mim pra sempre!
Tens aqui lugar!”



82 - NA ESTREBARIA G.G. 194- p/ crianças

1. Lá na hospedaria
Lugar não havia;
Foi na estrebaria
Que Jesus nasceu.

2. Berço pequenino
Teve o Rei divino
Quando quis, menino,
Entre nós nascer!

3. Vêm ali pastores
Que, a cantar louvores,
Deixam seus labores
Para o adorar!

4. Magos do oriente,
De alma reverente,
Trazem seu presente
Para lhe ofertar.

5. A Jesus louvemos,
Gratos o adoremos!
Com amor lhe demos
Nosso coração!



83 - NASCE JESUS S.H. 75

1. Nasce Jesus! Fonte de luz!
Descem os anjos cantando.
Nasce Jesus! É nossa luz,
Que as trevas vai dissipando.
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Eis a mensagem celeste:
Raia enfim a salvação, triunfante vem!
Cristo bendito! Firma teu justo império!
Gratos louvores homens e anjos dêem!

Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra, graça e amor,
Que a todos Deus quer bem!

2. Deus nos amou! Deus nos mandou
Cristo Jesus, Filho amado.
Deus nos amou! Deus encarnou!
Vede o menino deitado!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-no todos os povos.
Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Gratos louvores homens e anjos dêem!



84 - NASCE UM NENÊ M.C.P. 42 – p/ crianças

1. Nasce um nenê na estrebaria;
Descem os anjos a cantar
Que esse nenê na estrebaria
Veio do céu pra nos salvar.

Dim-dom! É Natal!
Jesus nasceu!
Esse nenê na estrebaria
Veio do céu pra nos salvar.

2. Dorme um nenê na manjedoura;
Chegam pastores com louvor.
Pois o nenê na manjedoura
Veio salvar o pecador.

Dim-dom! É Natal!
Jesus nasceu!
Esse nenê na manjedoura
Veio salvar o pecador.

3. Dorme um nenê num berço humilde;
Chegam os magos com amor.
Pois o nenê no berço humilde
Veio de Deus! É o Salvador!

Dim-dom! É Natal!
Jesus nasceu!
Esse nenê no berço humilde
Veio de Deus! E o Salvador!



85 - NATAL C.C. 27 

1. Eis dos anjos a harmonia,
Cantam glória ao novo Rei;
Paz aos homens e alegria,
Paz com Deus e suave lei.
Ouçam povos exultantes,
Ergam salmos triunfantes,
Aclamando o seu Senhor:
Nasce Cristo, o Redentor.

Toda a terra e altos céus 
Cantem glória ao Senhor Deus!

2. Cante o povo resgatado:
“Glória ao Príncipe da Paz.”
Deus, em Cristo revelado,
Vida e luz ao mundo traz.
Nasce pra que renasçamos;
Vive para que vivamos.
Rei, profeta e Salvador!
Louvem todos ao Senhor!



86 - NOITE FELIZ DE NATAL M.C.P. 40 p/ crianças

1. Noite de paz e de amor!
Na hospedaria não há mais lugar.
Noite de paz e de amor!
Ele vem do céu nos salvar —
Mas aqui não há mais lugar...

2. Noite feliz de Natal!
Anjos do céu vêm cantar glória a Deus!
Noite feliz de Natal!
Eis, um Salvador nos nasceu!
Anjos vêm cantar glória a Deus!

3. Noite de paz e de amor!
Na manjedoura o bebê repousou
Noite de paz e de amor!
Ele, nos amou! Tanto amou!
E outro berço aqui não achou...

4. Noite feliz de Natal!
Deus nos amou e mandou lá do céu
Um Salvador sem igual!
Vamos adorar com fervor
A JESUS, o bom Salvador!



87 - OH, VINDE, FIÉIS

1. Oh, vinde, fiéis, triunfantes e alegres,
Sim, vinde, adoremos a nosso Senhor:
Nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos,
Sim, vinde, adoremos a nosso Senhor!

2. Lembrai a bondade de Deus que é revelada,
Que os anjos celebrem nos céus com fervor:
Nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos,
Sim, vinde, adoremos a nosso Senhor!

3. Da glória divina desceu para salvar-nos;
A forma de servo tomou por amor:
Nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos,
Sim, vinde, adoremos a nosso Senhor!

4. Cantai, coros de anjos, nos céus com alegria
E todos na terra lhe rendam louvor:
Nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido!
Oh, vinde, adoremos! Oh, vinde, adoremos,
Sim, vinde, adoremos a nosso Senhor!

Hinário “Louvar-te-ei, Senhor”
Boanerges Ribeiro — Usado com permissão.



88 - POR QUE NÃO FOI NUM PALÁCIO? M.C.T.C. 39 p/ crianças

1. Numa noite linda, há muito tempo,
Fato alegre aconteceu:
Deus mandou pra nós seu Filho ao mundo,
E em Belém Jesus nasceu.
E o nenê divino, quem diria,
Foi nascer em pobre estrebaria!
Anjos lá do céu apareceram,
E cantaram glória a Deus.

2. Mas por que não foi num bom palácio
Que o Senhor Jesus nasceu?
Toda a honra e glória merecia
Ele, que era o Rei do céu.
É que, muito amando os pecadores,
Ele quis sofrer as nossas dores!
E hoje, tanto pobres como ricos,
Salvos, cantam glória a Deus.



89 - RESSOA NOS ARES G.G. 291

1. Ressoa nos ares um som divinal!
Melodia de glória proclama o Natal!
Em Belém é nascido Jesus, Salvador!
A seus pés nos curvemos com hinos de amor!

2. Um simples menino, mas Rei e Senhor!
Rude berço, mas nele, o Deus-Redentor!
A minha alma deseja, Senhor, te abrigar!
No meu ser, Rei dos reis,
Vem pra sempre reinar!

3. Ó Deus, quanto amor nos vieste mostrar,
Enviando o teu Filho pra vir nos salvar!
Tu nasceste, Senhor, pra morrer numa cruz!
A teus pés, com louvor, nos curvamos, Jesus!



90 - VOZ DE ALEGRIA G.G.315

1. Voz de alegria! Ouve, é Natal!
Doce harmonia, som divinal!
Dos céus ecoa
Nova tão boa:
Nasce JESUS! Dai glória,
Nasce JESUS!

2. Voz de alegria o anjo nos traz!
Voz que anuncia novas de paz.
Num berço tosco
Eis DEUS CONOSCO!
Vinde, adorai-o, povos!
Vinde, adorai!

3. Voz de alegria! Voz de louvor!
Na estrebaria, eis o SENHOR!
Ei-lo criança,
Nossa esperança!
É o SALVADOR, louvai-o,
É o SALVADOR!

4. Voz de alegria! Voz de fervor!
Há neste dia, vozes de amor!
São os remidos;
Cantam unidos:
Deus nos amou! Dai glória!
Deus nos amou!



91 - CANTEMOS A VITÓRIA G.G. 53

1. Cantemos a vitória
Do nome de Jesus!
Vivamos, sim, da glória
Do sangue dessa cruz!
Do céu nos conduz o capitão
Da nossa salvação.
Cantemos a vitória
Do nome de Jesus!

2. Teu nome é a mensagem
Que vamos proclamar,
Com zelo e com coragem,
No mundo, de mar a mar!
Reveste, Senhor, do teu poder
Teu servo, pra vencer!
Teu nome é a mensagem
Que vamos proclamar.

3. Teu nome é o firme abrigo
Do aflito coração,
Se a fúria do inimigo
O cerca em tentação.
Somente o teu nome, ó Salvador,
Me torna vencedor!
Teu nome é o firme abrigo
Do aflito coração.

4. Pois seja anunciado
O nome teu, Jesus,
Aos que no seu pecado
Andando vão sem luz.
Faz, em toda parte, o teu poder,
O inferno estremecer!
Pois seja anunciado
O nome teu, Jesus!



92 - CORDEIRO SEMPRE VENCEDOR G.G. 75

1. Exultai o nome de Jesus,
Vós, os salvos, que remiu na cruz!

Nome poderoso!
Nome precioso!
Oh, louvemos o Cordeiro
Sempre vencedor!

2. Adorai o nome salvador;
Contemplai, na cruz, seu grande amor!

3. Vós, libertos do pecado e mal,
Proclamai o nome divinal!

4. Levantai o nome vencedor!
Ponde em fuga o vil usurpador!

5. Aguardai-o, que ele voltará!
Toda a terra o nome exaltará!



93 - DO INIMIGO NOS PROTEGE G.G. 420

1. Eis, do inimigo nos protege
O nome de Jesus!
Dos céus opera, tudo rege,
Vitória em nós produz!

Oh, nome eterno, incomparável
De Cristo, o Rei vencedor!
Poder sem par, força imutável,
Que vence o tentador!

2. A todo o inferno desafia,
Seus feitos, já, desfaz.
A todo crente ele alivia,
Concede a sua paz.

3. Do cativeiro rompe os laços
Com força divinal.
Dos seus remidos firma os passos,
Em marcha triunfal.

4. Sempre esse nome purifica
De toda mancha vil;
Liberta o crente e o vivifica,
Vencendo todo ardil!

5. Levemos o nome infalível
Ao mundo sofredor;
Vitória, em Deus, nos é possível,
Lutemos com fervor.

6. Somente o teu nome invocamos
No erro e confusão.
Somente o nome teu pregamos,
Erguendo o teu pendão!



94 - EIS NOSSA ESPERANÇA G.G. 174

1. Eis nossa esperança,
Eis a nossa luz:
O poder do nome
Do Senhor Jesus!
Ele nos precede
E vitória dá;
O inimigo cede,
Já vencido está!

2. Da prisão e morte
Livra o pecador
O bendito nome
Sempre vencedor.
A alma resgatada,
Firme e em plena luz,
Pode, libertada,
Proclamar JESUS!

3. Esse nome santo
Sempre reinará;
Sobre todo nome
Exaltado está!
Dele, pois, falemos
Em qualquer lugar!
Nesse nome temos
Proteção sem par.

4. Deus é Rei supremo
— Eia, pois, de pé!
Nosso é todo o mundo,
Vamos, pela fé,
Eis a porta aberta,
Perto está o Senhor!
A conquista é certa,
Cristo é vencedor!



95 - NOME BENDITO

1. Nome bendito, nome glorioso:
CRISTO JESUS, o SENHOR!
Vinde saudá-lo,
Vinde adorá-lo!
Todos lhe rendam louvor!
Ei-lo pra sempre exaltado!
Ei-lo supremo a vencer!
Dando vitória a seu povo,
Sim, aos remidos, poder!
Não é por força que venceremos
Nem pelo nosso valor,
Mas pela graça de Cristo
E no poder do Senhor!

2. Filho do Eterno, Filho do homem,
EMANUEL, SALVADOR!
Nome glorioso,
Nome precioso!
Todos lhe rendam louvor!
Ei-lo da glória descendo,
Pra nos salvar sobre a cruz;
Ressuscitado, vencendo,
Pra dar-nos vida, JESUS!

Nome tremendo, que aos inimigos
Traz a derrota e pavor.
Nome tão doce aos remidos,
Cheio de graça e de amor.

3. Nome bendito, nome glorioso!
Nós te adoramos, JESUS!
Em ti plantados,
Ressuscitados — Imprime em nós tua cruz!
A tua vida abundante
De nós então manará;
E o nome teu, triunfante,
Teu povo proclamará!
Não é por força que venceremos
Nem pelo nosso valor,
Mas sob o nome glorioso
De JESUS CRISTO, o SENHOR!

(Cantar com a música do n.º 99)



96 - NOME PRECIOSO C.C. 62

1. Leva tu contigo o nome
De Jesus, o Salvador;
Este nome dá consolo,
Seja no lugar que for.

Nome bom, doce à fé,     
A esperança do porvir.        bis

2. Este nome leva sempre
Para bem te defender;
Ele é arma ao teu alcance
Quando o mal te aparecer.

3. Oh! Que nome tão precioso!
Gozo traz ao coração;
Sendo por Jesus aceito,
Tu terás o seu perdão

4. Nome santo e venerável
É Jesus o amado teu;
Rei dos reis, Senhor eterno,
Tu o aclamarás no céu.



97 - NOME TÃO BOM: JESUS! G.G. 415

1. Oh! Nome tão bom: JESUS!
Que inunda os céus de luz,
E quer mudar teu ser!
Sim, nome de tal valor
Que a todo pecador
Pode valer!

Vem, Deus te convida
A ter nesse nome a vida.
Oh! Que segurança e paz
O nome teu nos traz,
JESUS!

2. Oh! Nome tão bom: JESUS!
Inunda os céus de luz
E salvação nos dá!
Sim, todo o que a ele vem
A vida eterna tem
Salvo será.

Deus, no Filho amado,
Já castigou teu pecado!
Oh, chega-te ao pé da cruz
E deixa entrar a luz
Em ti!

3. Oh! Nome tão bom: JESUS!
Que inunda os céus de luz,
De glória e de esplendor!
Sim, quando Jesus vier,
Todos irão saber
Que ele é Senhor!

Vem, vem sem demora,
Crê no SALVADOR agora!
Ou, quando descer do céu,
Ele irá ser o teu
JUIZ!



98 - PRECIOSO NOME DE JESUS G.G.104

1. Há um precioso nome que, nos altos céus,
Dá-nos garantia do favor de Deus.
Nome precioso de Jesus, Senhor;
Dele emana graça para o pecador.   bis

2. Nossa fé repousa nesse nome bom,
Ao Senhor louvando por seu grato dom;
A alma descarrega todo o fardo ali,
E em vitória segue na jornada aqui.  bis

3. Sobre todo nome esse nome está;
Contra o inimigo nós o erguemos já.
É nossa armadura contra Satanás;
Firme nos garante proteção veraz!   bis

4. Nós te bendizemos, grande Salvador!
Gratos proclamamos teu glorioso amor!
E nos ajoelhamos, Rei da terra e céu,
Com louvor e graças ante o nome teu!    bis



99 - VITORIOSO C.C. 471

1. Sempre vencendo, mui valoroso,
Cristo Jesus, o Senhor!
Chefe bendito, chefe glorioso,
Em tudo ele é vencedor.
Ei-lo supremo, guiando
Com seu poder e valor!
Todos unidos, avante,
Todos seguindo o Senhor!

Não é dos fortes a vitória,
Nem dos que correm melhor!
Mas dos fiéis e sinceros,
Como nos diz o Senhor!

2. Sempre vencendo, mui valoroso,
Cristo Jesus, o Senhor!
Eis suas hostes inumeráveis,
Vindo com muito valor!
Cristo, que é nosso monarca,
E tem a glória do Pai,
Sempre nos ama e nos guarda,
Sempre conosco ele vai!

3. Sempre vencendo, mui valoroso,
Cristo Jesus, o Senhor!
Reis e monarcas, príncipes fortes
Buscam também seu favor.
E humildemente lhe peço
Que me permita lutar
Só ao seu lado, invencível,
Té minha vida findar!



100 - ABRE O TEU LIVRO G.G. 163

1. Oh, vem abrir-nos teu livro, Senhor,
Que a tua voz seja ouvida!
Com teu poder, tua graça e amor
Vem renovar nossa vida!

2. Nesta palavra, que é fonte de paz,
Teu refrigério encontremos;
Prove nossa alma consolo eficaz
Enquanto dela bebemos.

3. Para a tristeza do mundo infeliz,
Vem teu remédio mostrar-nos.
Amas o mundo — Teu livro nos diz.
Vem desse amor inflamar-nos!

4. Faze-nos destros em bem manejar
A tua espada gloriosa,
E, ante os ataques à fé, levantar
A arma de Deus, poderosa.

5. Tuas promessas, tesouros de amor,
Cumpram-se em nossa experiência!
Oh, vem abrir-nos teu livro, Senhor,
E haja em nós pronta obediência!



101 - DESEJO DA ALMA  C.C. 116

1. Vem, Espírito divino,
Grande ensinador!
Vem! Descobre às nossas almas
Cristo, o Salvador!

Cristo, Mestre,
Ouve com favor!
Em poder e graça insigne
Obre o teu amor!

2. Vem! Demole os alicerces
Da enganosa paz,
Aos errados concedendo
Salvação veraz!

3. Vem! Reveste a tua igreja
De poder e luz!
Vem! Atrai os pecadores
Ao Senhor Jesus!

4. Maravilhas soberanas
Outros povos vêem;
Oh! Derrama a mesma bênção
Sobre nós também!



102 - DEUS RESPONDE G.G. 68

1. Deus responde à petição
Feita em nome do seu Filho;
Por amor e compaixão
Nos envia o seu auxílio.

Vai confiante, ó coração;
Deus responde com agrado,
Por amor do Filho amado,
Tua humilde petição!

2. Toda bênção Deus nos deu!
Em Jesus estão guardadas.
Pelo sangue que verteu,
Para nós estão compradas.

Deus se alegra em conceder
O que já está preparado;
E ante o nome bem-amado
Terá glória em responder!

3. Deus, segundo o seu querer,
Sábio, santo e amoroso,
Quer aos filhos responder!
E ele é todo-poderoso!

Vai confiante, ó coração,
— Deus te escuta com agrado! 
E, no nome santo, amado, 
Faze a tua petição!



103 - JUNTO A TI, SENHOR G.G. 226

1. Eis-nos junto a ti, Senhor,
Com amor nós te adoramos;
Só em ti nós esperamos;
Vem mostrar-nos teu favor.

2. Pelo véu que se rasgou,
Vimos ao teu santuário
Onde o sangue do Calvário
Um lugar nos preparou!

3. Derramando o coração,
Nos lembramos deste mundo,
Que em abismo tão profundo
Segue sem a salvação!

4. Dá que os servos teus aqui,
Nestes dias trabalhosos,
Testemunhem fervorosos
Aos que longe vão de ti!

5. Quer na selva, quer no mar,
Oh, protege os teus obreiros,
Da verdade mensageiros,
Em perigo a semear.

6. Ao que sofre a solidão
Trabalhando na seara,
Que a presença que nos sara
Reconforte o coração!

7. Abençoa, Salvador,
Os obreiros perseguidos,
E os enfermos e abatidos;
Dá-lhes força em teu amor.

8. Vem e opera, nosso Deus,
Neste mundo atormentado!
Neste tempo atribulado,
Vem, renova, anima os teus!



104 - NA TUA PRESENÇA G.G. 42

1. O limiar do santuário
Franqueado está.
Pelo sangue do Calvário,
Nós entramos já.

2. Confiados nesse sangue,
Vimos, pois, a ti;
Satisfaze as nossas almas
De ti mesmo, aqui.

3. Repousando em tua graça,
Nossos corações
Vêm trazer-te seus cuidados,
Suas petições.

4. Nas feridas e tristezas
Põe a tua mão;
Nos problemas angustiosos,
Tua solução.

5. Onde as tentações apertam,
Vem nos socorrer;
Nossos corações visita
Com o teu poder.

6. Pelo mundo que perece
Vimos te rogar;
Manifeste-se o teu braço,
Vem, Senhor, salvar!

7. Nestes dias trabalhosos,
Brilhe a tua luz;
Que exaltemos o teu nome
Sempre aqui, Jesus!



105 - PEDI, DEUS VOS DARÁ G.G. 192

1. Pedi, Deus vos dará;
Batei, ele abrirá;
Dos céus atenderá.
Orai, pois, sem cessar!

2. Orai! Quantos sem luz
Jamais ouvem da cruz.
Falai quem é Jesus.
Orai, pois, sem cessar!

3. Plantai em oração;
Regai em oração;
Ceifai em oração.
Orai, pois, sem cessar!

4. Orai, Deus dá poder;
Orai, vem socorrer;
Orai, faz-nos vencer!
Orai, pois, sem cessar!



106 - ACHEI JESUS  C.V. 22

1. Achei Jesus! Achei Jesus!
O Salvador glorioso!
No seu amor, por seu favor,
Achei perdão, repouso.
Os meus pecados apagou!
Seu sangue poderoso
Me purifica em meu viver.
Que Salvador precioso!

2. Achei Jesus! Achei Jesus!
O Mestre onisciente!
Conhece-me tal qual eu sou
E me ama fielmente.
De fé em fé, meu frágil pé
Sustenta firmemente;
No seu caminho me conduz.
Bom Mestre! Quão paciente!

3. Achei Jesus! Achei Jesus!
O meu pastor amado!
Jesus me achou e me salvou,
No aprisco estou guardado.
Seu santo jugo eu aceitei,
E agora, quebrantado,
No seu poder eu andarei
Do bom pastor ao lado.

4. A ti, Jesus, a ti, Jesus,
Minha alma redimida
Louvor dará e cantará
Ao pé da cruz, vencida!
Se te entregaste pra salvar
A ovelha aqui perdida,
Sou todo teu, meu Salvador!
Senhor da minha vida!



107 - AMOR GLORIOSO C.C. 37

1. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor;
Achou-me na miséria,
Salvou-me com amor;
No céu cantaram de alegria
Os anjos, sim, em harmonia.

Oh! Que amor glorioso!
Preço tão grandioso
Que Jesus por mim na cruz pagou;
Inaudita graça me mostrou!

2. Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
E segredou-me: “Achei-te;
De agora em diante és meu”.
Tão meiga voz jamais ouvi;
Prazer maior jamais senti.

3. Jesus mostrou-me as chagas
Que em meu lugar sofreu;
Coroa, mas de espinhos,
A cruz que padeceu;
Que poderia em mim achar,
Pra tais afrontas suportar?

4. Minha alma embevecida,
Seu rosto a contemplar,
Recorda as muitas bênçãos
Do seu amor sem par;
Louvor, e glória e adoração
Tributa-lhe meu coração!

5. Enquanto as horas passam,
Eu tenho gozo e paz,
E aguardo o meu bom Mestre,
Que tão feliz me faz;
Jesus a mim virá buscar,
E então pra sempre irei gozar.



108 - A VELHA HISTÓRIA C.C. 50

1. Contai-me a velha história
Do grande Salvador;
De Cristo e sua glória,
De Cristo e seu amor.
Com calma e com paciência,
Pois quero penetrar
A altura do mistério;
Que Deus nos pode amar.

Contai-me a velha história   (3x)
De Cristo e seu amor.

2. Falai-me com doçura
Do amado Redentor;
Falai com sentimento,
Pois sou um pecador!
Querendo consolar-me
Em tempos de aflição,
Sempre essa velha história
Dizei do coração.

3. Se o brilho deste mundo
Toldar do céu a luz,
Narrai a mesma história
Da graça de Jesus!
E quando, enfim, a glória
Do mundo além raiar,
Contai-me a velha história,
Que veio aqui salvar.



109 - BELAS PALAVRAS DE VIDA 

1. Repeti-m’as ainda outra vez,
Essas palavras de vida!
Acho nelas consolo e paz,
Belas palavras de vida!
Elas vêm de cima,
Dão sustento e guia.

Que belas são! Que belas são!
Essas palavras de vida!        bis

2. Cristo a todos agora dá
Belas palavras de vida!
Dá-lhe ouvidos, ó pecador;
Belas palavras de vida!
Por amor te salva;
Ele ao céu te chama.

3. É Jesus o bom Salvador;
Belas palavras de vida!
Terno e santo Consolador;
Belas palavras de vida;
Ele é luz e vida,
Paz, conforto e guia.

* Cantar com a música do C.C. 192.



110 - CEGUEIRA E VISTA C.C. 396

1. Oh! Tão cego eu andei, e perdido vaguei,
Longe, longe do meu Salvador;
Mas da glória desceu e seu sangue verteu
Pra salvar um tão grande pecador.

Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus;
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri,
E eu agora me alegro em sua luz.

2. Eu ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe nosso Jesus;
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz.

3. Mas um dia senti meus pecados, e vi
Sobre mim o castigo da lei,
Mas depressa fugi, em Jesus me escondi,
E refúgio seguro nele achei.

4. Oh! Que grande prazer inundou o meu ser,
Conhecendo esse tão grande amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
Pra salvar um tão pobre pecador!



111 - DAI-NOS LUZ C.C. 436

1. Uma voz ressoa de geral clamor:
Dai-nos luz! Dai-nos luz!
Os milhões em trevas, cheios de pavor,
Pedem luz, pedem luz!

Dai-nos luz, a mui gloriosa luz
De perdão, de paz e amor!
Dai-nos luz, a tão preciosa luz
De Jesus, o Salvador!

2. Ansiamos vida, paz, consolação;
Dai-nos luz! Dai-nos luz!
Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão.
Dai-nos luz! Dai-nos luz!

3. Sim, por toda parte deve reluzir
Essa luz de Jesus,
Que ilumina a estrada que hemos de seguir.
Dai-nos luz! Dai-nos luz!

4. Eia, pois, ó crentes, todo o mundo enchei
Dessa luz de Jesus!
Aos milhões perdidos, sem tardar valei
Com a luz de Jesus!



112 - DEUS ME AMA G.G. 408

1. Deus me ama, a Bíblia o diz;
Eu creio em seu amor.
Deu seu Filho amado
Pra salvar-me, um pecador!
Meus pecados Deus apaga,
Cristo os expiou!
Sei que meu Jesus me ama,
Sei que me salvou!

2. Sobre a cruz Jesus afirma:
“Consumado está!”
Tudo fez completo, e em nada,
Nunca, falhará!
Creio, pois, e já descanso.
— Grande salvação!
Sei que meu Jesus me ama,
Tenho o seu perdão!

3. Oh! Que paz, que segurança
Me enche o coração!
Deus me aceita, e para sempre
Tem-me em sua mão!
Deus me guarda, Deus me guia,
Ele é meu pastor!
Sei que meu Jesus me ama.
Amo ao Salvador!



113 - DO CÉU JESUS VIU G.G. 6

1. Do céu Jesus viu meu sofrer
E quis me socorrer;
E por seu sangue remidor
Salvou o pecador.

Ele habita em mim!      bis
Oh, gloriosa salvação, 
Jesus habita em mim!

2. Do céu desceu —  amor real —
Pra me salvar do mal!
Habita em mim, e com poder
Me salva em meu viver.

3. Por ele agora eu tenho paz;
Jesus me satisfaz!
Em seu amor descanso achei,
E nada temerei.

4. As águas vivas, diz meu Deus,
Dimanarão dos seus,
Levando a bênção do Senhor
Ao mundo em derredor.

5. O nome eu quero sempre honrar
De quem me quis salvar;
E proclamá-lo em meu viver
SENHOR, com todo o ser.



114 - EIS JÁ O TEMPO ACEITÁVEL G.G. 165

1. É já o tempo aceitável
De paz e salvação!
À multidão culpada,
Vencida, desgarrada,
Deus traz consolação!

É já o tempo aceitável,
O dia do perdão!

2. Onde há idolatria
E o mal quer triunfar,
Penetre a sã doutrina,
Que sara e que ilumina,
Pras almas libertar.

3. Do trono de vitória
Conduze-nos, Jesus,
Àqueles que em tormentos,
Famintos e sedentos,
Errando vão sem luz!

4. Atende os nossos rogos!
Mandaste-nos pedir.
Na ação e na vitória,
Que o Espírito da glória
Nos venha dirigir.

5. Por onde lavra o erro
E trama o enganador,
Que o teu conhecimento
Opere o livramento
Revela o teu amor!



115 - JESUS ME TRANSFORMOU C.C. 46

1. Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus,
Já me achava sem vigor,
A perecer sem luz;
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão.
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

Cristo me amou e me livrou;
O seu imenso amor
Me transformou.
Foi seu poder, e seu querer,
Sim, Cristo o Salvador
Me transformou.

2. Minha vida, todo o ser
Quero lhe consagrar;
A seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são:
Venham todos já fruir
A salvação.



116 - JESUS! ROCHA ETERNA

1. Rocha eterna! Sobre a cruz
Traspassado foi Jesus.
Uma fonte ali surgiu
Do seu lado que se abriu:
Sangue puro, a me lavar,
Água viva, a me saciar!

2. Rocha eterna! Quanto amor
Revelado ao pecador!
O castigo que era meu
O inocente recebeu!
Redenção efetuou;
Pela fé já salvo estou!

3. Nessa rocha secular
Quero sempre me abrigar:
Perto ruge o temporal;
Ameaças vêm do mal.
Rocha eterna, Salvador,
Eu me escondo em ti, Senhor!

4. Rocha eterna, meu prazer
É, Jesus, te conhecer.
E ao findar meu tempo aqui,
Quando eu vir teu rosto ali,
Rocha eterna! Viverei
Para sempre em ti, meu Rei!

(Cantar com a música do n.º 122)



117 - O AMOR DE JESUS C.C. 36

1. Oh! Maravilha do amor de Jesus,
Desse admirável amor sem igual!
Cristo sofreu e morreu numa cruz,
Para salvar-me da morte eternal.

Cristo meu Mestre veio por mim,
Veio por mim, veio por mim;
Cristo meu Mestre veio por mim,
Veio pra me salvar.

2. Oh! Duvidar poderei eu jamais
Desse insondável amor de Jesus?
Ele me veio trazer sua paz,
Dando-me entrada no reino de luz.

3. Cristo, meu Mestre divino, meu Deus,
Quis me remir e me dar seu favor;
Ele me abriu o caminho dos céus,
E me adotou como filho de amor.

4. Vou me entregar a Jesus, e fiel
Quero fazer conhecido esse amor
Que me salvou de uma morte cruel;
Quero viver para meu Salvador.



118 - O CAMINHO DA CRUZ  C.C. 306

1. Foi Jesus que abriu o caminho pra o céu;
Não há outro meio de ir.
Nunca irei entrar no celeste lar
Se o caminho da cruz errar.

Para o céu, por Jesus irei;   bis
Grande é meu prazer
De certeza ter:
Para o céu pela cruz irei.

2. Certamente eu vou no caminho da cruz
Com resolução andar.
É desejo meu de gozar no céu
Essa herança que Cristo deu.

3. Os caminhos ímpios do mundo deixei;
Jamais neles vou seguir;
Sigo, pois, Jesus com a minha cruz
No caminho que ao céu conduz.



119 - O EVANGELHO C.C. 188

1. A nova do evangelho
Já se fez ouvir aqui;
Boas novas tão alegres,
Elas são pra quem ouvir:
Assim Deus nos amou,
Sim, a cada pecador,
Que nos deu seu Filho amado
Pra sofrer a nossa dor.

Santa paz e perdão   
São as novas lá dos céus!
Santa paz e perdão!
É bendito o nosso Deus!

2. A nova do evangelho
Dá-nos todos a saber
Que fartura há para todos,
Sim, pra quem com fé comer:
Da vida o pão eu sou;
Satisfeito ficarás;
Teus pecados e tua alma
Lavarei, e paz terás.

3. A nova do evangelho
Ora vem nos avisar
Do perigo grande e grave
Para quem se descuidar.
Salvai-vos desde já;
Não vos demoreis, então,
Não vireis os vossos olhos,
Oh! Fugi da perdição!

4. A nova do evangelho
Jubiloso som nos é,
Pois o amor de Jesus Cristo
Dá perdão mediante a fé.
As novas se vos dão
Que já veio o Salvador,
Tão bondoso e poderoso,
Que perdoa ao pecador.



120 - OH! QUE INFINITO AMOR

1. De Deus o Filho veio a terra
Morrer por mim, um pecador!
Não pode haver maior mistério,
Não pode haver maior amor!

Por mim, um pecador,    bis
Do céu desceu o Salvador. 
Oh, quão profundo amor!

2. Seu sangue apaga e purifica
O meu pecado e transgressão.
Porque ele é vivo, eu tenho vida
E experimento a salvação!

Por mim, um pecador,   bis
Ressuscitou o Salvador. 
Oh, que infinito amor!

3. Jesus conhece o meu caminho,
Seu livro deu pra me guiar.
De glória em glória, em sua imagem
Deseja, sim, me transformar.

Por mim, um pecador,   bis
Intercedendo está o Senhor!
Maravilhoso amor!

4. O Salvador é sempre o mesmo,
Perfeitamente quer salvar.
Depõe na cruz os teus pecados;
Vem, pois, em Cristo descansar!

Por ti, um pecador,  bis
Morreu na cruz o Salvador.
Oh, crê no seu amor! 



121 - PELO SANGUE DE JESUS G.G.101

1. Pelo sangue de Jesus bis
Tenho plena salvação,
Novo coração!

2. Pelo sangue de Jesus bis
Já não há condenação,
Mas real perdão!

3. Pelo sangue de Jesus bis
Deus me torna vencedor.
Glória ao Salvador!



122  - ROCHA ETERNA C.C. 371

1. Rocha eterna, foi na cruz
Que morreste tu, Jesus;
Vem de ti um sangue tal
Que me limpa todo mal;
Traz as bênçãos do perdão:
Gozo, paz e salvação.

2. Nem trabalho, nem penar
Pode o pecador salvar;
Só tu podes, bom Jesus,
Dar-me vida, paz e luz.
Peço-te perdão Senhor,
Pois confio em teu amor.

3. Eis que vem a morte atrás
Desta vida tão fugaz;
Quando eu ao meu lar subir,
E teu rosto em glória vir,
Rocha eterna, que prazer
Eu terei de em ti viver!



123 - SALVO C.C. 374

1. Salvo por Jesus Cristo,
Tenho perfeita paz;
A comunhão com ele
Toda aflição desfaz.
Ele me deu certeza
Da minha salvação;
Que de inefável gozo
Enche meu coração!

Salvo por Jesus Cristo, 
Tenho perfeita paz;
A comunhão com ele 
Toda aflição desfaz.

2. Cristo é a minha vida,
Fonte de doce amor;
Ele me tira a mágoa,
Todo o pesar e a dor.
E se sofrer a prova,
Mui fácil me será;
Quando verter o pranto,
Logo ele o enxugará.

3. E passarei a noite
Com ele, sem temor,
‘Té que amanheça o dia
De perenal fulgor.
Magnificente e santo
Vê-lo-ei a me fitar,
E na mansão de glória
Vou com Jesus reinar!



124 - SIM! POSSO CRER  C.V. 122

1. Graça sem par:
Em meu lugar
Jesus seu sangue derramou!
Alvo mais que a neve,
Perdoado e leve,
Salvo, para o céu eu vou!

Sim, quero crer, 
Sim, posso crer
Que o Salvador por mim se deu!
Sigo libertado
E justificado,
Pois na cruz por mim venceu!

2. Que grande amor!
O Redentor
Por mim na cruz sofreu assim!
Sacrifício puro!
Nele estou seguro
De que Deus aceita a mim!

3. Tenho em Jesus
A plena luz;
O Salvador me satisfaz!
Sua lei exorta,
Seu amor conforta;
Nele achei perfeita paz.

4. Cristo é por mim
Até o fim!
É tão precioso o seu perdão!
Ele purifica
E me santifica.
Oh, que grande salvação!



125 - CRISTO RESSUSCITOU G.G. 320

1. Cristo ressuscitou,
— O Cordeiro de Deus —
Sobre a morte triunfou!
Novo dia raiou!

2. Cristo ressuscitou;
Garantia veraz
De perfeita salvação!
Para o mundo há perdão!

3. Cristo ressuscitou,
Vencedor sobre o mal!
Dá-nos vida, graça e paz;
Vencedores nos faz.

4. Cristo ressuscitou;
O inimigo esmagou,
Pra seus feitos destruir,
Seus cativos remir!

5. Cristo ressuscitou;
Ei-lo à destra de Deus.
As riquezas lá dos céus
Abre a todos os seus.

6. Cristo ressuscitou
E da glória há de vir.
Toda a terra regerá;
Com poder reinará!

7. Cristo ressuscitou
E de tudo é Senhor!
Proclamemos seu amor,
Ele é Deus-Salvador!



126 - CRISTO VIVE!  C.V. 44

1. Vinde, exultemos,
Todo o povo do Senhor!
Cristo triunfou da morte!
Vive o Salvador!
Sobre a cruz lavou-me a culpa;
Com Jesus morri!
Com Jesus fui sepultado;
Com ele ressurgi!

Vinde, brademos
Toda a igreja a uma voz;
Nosso Salvador é vivo,
E ele vive em nós!

2. Vinde, exultemos,
Toda a igreja do Senhor!
Proclamemos as virtudes
Deste Salvador!
Cego eu fui — agora vejo —
Cristo me salvou!
Era escravo do pecado —
Cristo me libertou!

Ele está vivo!
Cante a igreja a uma voz:
Cristo triunfou da morte!
Ele vive em nós!



127 - COROAI C.C. 60

1. Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos vos prostrai!
O Filho do glorioso Deus,
Com glória coroai!

2. Ó escolhida geração,
Do bom, eterno Pai,
O grande autor da salvação,
Com glória coroai!

3. Ó perdoados, por Jesus,
Alegres adorai!
O Deus de paz, o Deus de luz,
Com glória coroai!

4. Ó raças, tribos e nações,
O Rei divino honrai;
A quem quebrou os vis grilhões
Com glória coroai!



128 - JESUS RESSUSCITOU G.G. 1

1. Jesus ressuscitou!
Raiou-nos a esperança:
Pra todo pecador
Eis paz e segurança!

Glória e louvor, 
Honra ao Cordeiro, a Jesus Cristo, 
O vencedor!

2. Jesus ressuscitou!
A vida nos oferta.
Do mal rompe os grilhões
E as almas já liberta.

3. Jesus ressuscitou
Com força e eterna glória!
Da morte triunfou
E já nos dá vitória!

4. Jesus ressuscitou!
O reino da verdade
Na terra implantará
Com força e majestade!

Glória e louvor, 
Honra ao Cordeiro, ao Rei dos reis, 
Ao vencedor!



129 - RESSURREIÇÃO  C.C. 99

1. Eis morto o Salvador
Na sepultura!
Mas com poder, vigor,
Ressuscitou!

Da sepultura saiu!
Com triunfo e glória ressurgiu!
Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder;
Pode agora a todos vida conceder!
Ressurgiu! Ressurgiu!
Aleluia! Ressurgiu!

2. Tomaram precaução
Com seu sepulcro;
Mas tudo foi em vão
Para o reter.

3. A morte conquistou
Com grande glória!
Oh! Graças! Alcançou
Vida eternal.



130 - A FORÇA ESTÁ EM JESUS  C.V. 135

1. Queres quebrar do pecado o poder?
À força está em Jesus, sim, em Jesus!
A sua graça vem, pois, recorrer,
Há força no sangue da cruz.

Vencedor, sim, mais que vencedor,
Pelo sangue de Jesus!
Vencedor, sim, mais que vencedor
Deus me faz pelo sangue da cruz!

2. Queres da morte perder o pavor?
A força está em Jesus, sim, em Jesus!
Põe-te nos braços do teu Redentor;
Há força no sangue da cruz.

3. Queres andar em pureza e na luz?
A força está em Jesus, sim, em Jesus!
Ele perdoa e à vitória conduz:
Há força no sangue da cruz.

4. Já teu pecado na cruz expiou.
A força está em Jesus, sim, em Jesus!
Todo o castigo, que é teu, já levou;
Há força no sangue da cruz.

5. Misericórdia, somente, acharás!
A força está em Jesus, sim, em Jesus!
Diante do Pai esse sangue é eficaz:
Há força no sangue da cruz.



131 - AMOR FRATERNAL C.C. 381

1. Jesus, pastor amado,
Contempla-nos aqui.
Concede que sejamos
Um corpo só em ti.
Contendas e malícias,
Que longe de nós vão;
Nenhum desgosto impeça
A nossa comunhão!

2. Pois sendo resgatados
Por um só Salvador,
Devemos ser unidos
Por um mais forte amor;
Humildes perdoando *
As falhas de um irmão
Os fracos ajudando
Com branda compaixão!

3. Jesus, fiel amigo,
Ensina-nos a amar;
E como tu sejamos
Também no perdoar!
Ah! Quanto precisamos
De auxílio do Senhor!
Unidos supliquemos
A Deus por seu favor!

4. Se tua igreja toda
Andar em santa união,
Então será bendito
O nome de “cristão”;
Assim, o que pediste
Em nós se cumprirá,
E todo o mundo, inteiro,
A ti conhecerá!

* As correções foram elaboradas pelo
pastor Frédy A. Gisiger



132 - ANSEIO DA ALMA G.G. 353

1. Anseio por tua presença,
Tu podes mudar-me, Senhor.
Oh, vem renovar em minha alma
A fé, a esperança, o amor.

2. O espírito vão deste mundo
Afasta do meu coração.
Lavado no sangue precioso,
Que eu goze, Senhor, tua unção.

3. Senhor, quero em tudo agradar-te;
Oh, vem o meu ser despertar.
Contrito eu me chego ao Calvário:
A ti venho tudo entregar.

4. Tu sabes, Senhor, que eu te amo
E quero pra ti, só, viver;
Atende a este anseio profundo:
Oh, vem me ocupar todo o ser!

5. Sedenta a minha alma se abre
Às ondas do teu grande amor,
E creio que tu me atendeste.
Confiante repouso, Senhor.

6. Em ti, Salvador vitorioso,
Me apóio no meu caminhar,
E sigo na tua vitória
Até ir contigo habitar.



133 - AO PÉ DA CRUZ C.C. 289

1. Quero estar ao pé da cruz,
De onde rica fonte
Corre franca, salutar,
Do Calvário, monte.

Sim, na cruz, sim, na cruz,
Sempre me glorio,
E no fim vou descansar,
Salvo, além do rio.

2. A tremer ao pé da cruz,
Graça eterna achou-me;
Matutina estrela ali
Raios seus mandou-me.

3. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus
Queiras recordar-me!
Dela à sombra, Salvador,
Queiras abrigar-me.

4. Junto à cruz, ardendo em fé,
Sem temor vigio,
Pois à terra santa irei,
Salvo, além do rio.



134 - AOS PÉS DO SALVADOR  G.G. 525

1. Teu Salvador deseja
Em tudo cuidar de ti.
Tudo ele deu à igreja!
Confia, pois, nele aqui!

Jesus, tua esperança,
Quer te guiar com seu grande amor.
Vem, prova paz, segurança,
Aos pés do teu Salvador!

2. Lança toda ansiedade
Nos ombros de quem te amou.
Prova a fidelidade
Daquele que te salvou!

3. Ele provou-te as dores,
Conhece a tua aflição.
Conta-lhe os teus temores,
E prova consolação.

4. Confessa os teus pecados
Depressa aos ouvidos seus.
Já foram expiados;
Vem, prova o perdão de Deus!

5. Herdeiro és da glória,
Vem, prova os tesouros teus!
Vive, pois, na vitória
Que te preparou teu Deus!

Jesus, tua esperança,
Tem pra te dar tesouros de amor!
Oh, prova, pois, tua herança
Aos pés do teu Salvador!



135 - AVIVAMENTO C.C. 171

1. Aviva-nos, Senhor!
Oh! Dá-nos teu poder!
De santidade, fé e amor
Reveste o nosso ser!

Aviva-nos, Senhor!
Eis nossa petição!
Ateia o fogo do alto céu
Em cada coração!



136 - CONTRIÇÃO G.G. 14

1. Vejo desordem, trevas em minha alma;
Sei que o teu sangue lava o pecador.
Meu coração com tua graça acalma!
Venho a teus pés achar perdão, Senhor.

2. Vejo desordem, medo, insegurança;
Oh, dá-me a mão, bendito Salvador.
Torna a me dar teu gozo e esperança;
Quero te ver; atende-me, Senhor.

3. Vejo desordem, sombras e tristeza,
Culpa e remorso, mágoas e temor.
Na tua cruz há paz, perdão, certeza;
Muda o meu ser, amado Salvador.

4. Tudo é desordem sem a lei divina;
Por ela agora faz’-me andar, Senhor.
Por tua graça a tua lei me ensina!
Todo o meu ser ocupa, Salvador!

5. Provo sossego, ordem, harmonia,
Pois teu perdão recebo, ó Salvador!
Quero viver da graça a cada dia;
Vendo o teu sangue quero andar, Senhor!



137 - DÁ TEU CORAÇÃO  C.C. 226

1. Queres o teu vil pecado vencer?
Dá teu coração a Jesus.
Queres também seu favor receber?
Dá teu coração a Jesus.

Já chega de hesitação! 
Já chega de oposição!
Oh! Busca em Cristo o perdão, 
E dá-lhe teu coração!

2. Em santidade desejas viver?
Dá teu coração a Jesus.
Queres do Espírito Santo o poder?
Dá teu coração a Jesus.

3. A tempestade não quer acalmar?
Dá teu coração a Jesus.
Queres as tuas paixões refrear?
Dá teu coração a Jesus.

4. Dos teus amigos alguém te traiu?
Dá teu coração a Jesus.
Busca a amizade de quem te remiu;
Dá teu coração a Jesus.

5. Queres no céu a teu Deus exaltar?
Dá teu coração a Jesus.
Queres a glória divina alcançar?
Dá teu coração a Jesus.



138  - DEUS DE AMOR G.G. 66

1. Deus de amor e Deus de graça,
Da minha alma ouve o clamor:
Do pecado que me enlaça
Vem livrar-me, ó Salvador.

2. Num caminho perigoso
Eu andava, a tropeçar;
Mas teu braço poderoso
Com amor me quis salvar!

3. Era escravo e tão culpado,
Mas teu livro me mostrou
Que o teu sangue derramado
Para Deus me resgatou.

4. Ó Senhor, por tua graça
Quero agora conhecer
Desse sangue a eficácia
Cada dia, em meu viver!

5. Sei que tudo já fizeste
No Calvário, em meu lugar,
A vitória já me deste,
Quero nela, pois, andar.

6. Sobre a cruz tu me levaste;
Ressurgi, também, em ti.
Vive em mim, por mim combate:
Vencedor serei aqui.



139 - JUNTO À CRUZ

1. Junto à cruz eu quero estar
— No Calvário erguida —
A beber da fonte, ali,
Graça, paz e vida.

Junto à cruz,  bis
Manancial precioso
Eu me encontro com Jesus,
Gozo paz, repouso.

2. Junto à cruz eu, pecador,
Encontrei pureza;
Lá meu frágil coração
Acha fortaleza.
3. Junto à cruz desejo andar,
Seu perdão provando;
Mais e mais com o Salvador
Me identificando.

4. Junto à cruz, de fé em fé,
Com amor prossigo;
E, tomando a minha cruz,
Vou, Jesus, contigo.

(Cantar com a música do nº. 133)



140 - JUNTO À FONTE  G.G. 367

1. Oh, vem lançar-te à fonte
Aberta sobre o monte,
No lado traspassado
De quem por nós morreu!

2. Ali te dessedenta,
Deixa o que te atormenta;
Prova em tua alma a graça
De quem nos resgatou!

3. Oh, vive junto à fonte
Que lá se abriu, no monte!
Rende o teu ser inteiro
A quem por nós se deu!

4. Essa água vivifica;
O sangue purifica;
E irás andar confiante
Aos pés do Salvador!

5. Poder do santuário,
Que desces do Calvário,
Venho! Meu ser inunda!
Quero viver pra Deus!



141 - O AMOR DO SALVADOR G.G. 470

1. Oh! Quanto eu tenho desprezado a graça
Do Senhor
E à voz do seu Espírito mostrado
Resistência!
Em minha negligência eu ofendi
Tão santo amor!
E ainda assim me ama e me vigia
Com paciência!

2. Jesus conhece o meu estado e minha
Condição;
Conhece o meu orgulho e minha
Frágil natureza;
Bem sabe que meus pés vacilam
Ante a tentação.
E ainda assim me ama e quer
Ser minha fortaleza!

3. Porque sabia quanto
Dele eu ia precisar,
Jesus sofreu na cruz por mim,
Tomando o meu castigo.
Completa a salvação,
Agora tem pra me ofertar:
Perdão e paz, libertação;
E é meu perfeito amigo!

4. Senhor, ao teu amor
Eu quero agora responder;
Não quero mais viver
Em resistência ao teu apelo.
Olhando para ti,
Jesus, confio em teu poder.
Meu coração é teu!
Sobre ele, pois, sê tu qual selo!



142 - O PODER DO SANGUE C.C. 89

1. Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual
Só no sangue de Jesus;
Há poder, sim, prova-o, pecador.
Oh! Aceita o dom de Jesus!

2. Queres com tua vaidade acabar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Vícios, paixões, queres tu dominar?
Seu sangue tem este poder.

3. Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.



143 - PODER DOS ALTOS CÉUS G.G. 154

1. Poder dos altos céus,
Promessa do Senhor,
De ti é que eu preciso aqui!
Vem revestir-me, ó Deus!

2. De amor pra te servir,
Poder pra te anunciar,
Virtude pra viver aqui,
Oh, vem me revestir!

3. Teu filho vem buscar
Pureza, alívio e paz.
Meu fardo ponho sobre ti.
Oh, vem me renovar!

4. Vem dar-me, Salvador,
Um novo coração
E espírito submisso a ti.
Visita-me, Senhor!
5. Eu vejo que dos céus
Poder me queres dar!
E, pois, agora, crendo em ti,
Teu dom recebo, ó Deus!



144 - PRESENÇA DIVINAL G.G. 378

1. Presença divinal,
Eu quero te escutar;
Minha alma espera em ti,
Poder dos altos céus!

2. Riquezas que há pra mim
Desejo conhecer;
Meus olhos vem abrir,
Poder dos altos céus!

3. Oh, vem me revelar
A face de Jesus
E o que ele fez por mim,
Poder dos altos céus!

4. Que eu possa bem me ver
Assim tal como sou:
Resposta achar na cruz,
Poder dos altos céus!

5. Com o fogo teu, Senhor,
Meu ser vem consumir!
De amor me faze arder,
Poder dos altos céus!

6. Tal como o livro diz,
Assim eu quero andar.
Oh, vem-me, pois, encher,
Poder dos altos céus!



145 - SE ABRIRMOS NOSSO CORAÇÃO G.G. 358

1. Se abrirmos nosso coração ao Salvador,
Deixando todo o fardo em suas mãos de amor,
De paz nos encherá,
Vitória nos dará;
Se abrirmos nosso coração ao Salvador.

2. Se andarmos passo a passo com Jesus, na luz,
Trazendo, cada dia, tudo ao pé da cruz,
Pecados têm perdão,
Problemas, solução,
Se andarmos passo a passo com Jesus, na luz.

3. Com gratidão louvemos, pois, ao Salvador!
Pequeno povo, salvo por seu grande amor!
Seu sangue derramou,
A vida nos comprou!
Com gratidão louvemos, pois, ao Salvador!



146 - SEU SANGUE PURIFICA G.G. 122

1. Senhor, teu sangue purifica;
Eu quero sempre limpo estar.
O Espírito me santifica,
E cheio dele eu quero andar!

2. Meu duro coração transforma;
Meus olhos abre, faz’-me ver;
O meu querer ao teu conforma;
Do teu amor me faze arder.

3. Eu sei que pra me dar vitória
Em mim infundes, Salvador,
O teu poder que, em força e glória,
Te fez da morte vencedor.

4. Assim, Jesus, meu ser te adora.
Pertenço a ti, Senhor, sou teu.
E a vida inteira eu quero agora
Viver pra quem por mim se deu!

5. Concede, pois, que os meus momentos
Te possam bem glorificar;
E que aos famintos e sedentos
Eu possa o teu amor mostrar!



147 - TAL QUAL ESTOU C.C. 266

1. Tal qual estou, eis-me, Senhor,
Pois o teu sangue remidor
Verteste pelo pecador;
Ó Salvador, me achego a ti!

2. Tal qual estou, sem esperar
Que possa a vida melhorar;
Em ti só quero confiar;
Ó Salvador, me achego a ti!

3. Tal qual estou, e sem poder;
As faltas podes preencher
E tudo quanto me é mister;
Ó Salvador, me achego a ti!

4. Tal qual estou me aceitarás,
E tu minha alma limparás,
Com teu amor me cobrirás;
Ó Salvador, me achego a ti!



148 - TEU FARDO VEM DEPOR G.G. 136

1. Teu fardo vem depor
Aos pés do Salvador;
Em Cristo encontrarás
Pleno consolo e paz!

2. As culpas vêm depor
Na cruz do Redentor;
Tudo ele já expiou;
Tua alma resgatou.

3. Cuidados vêm depor
Nas mãos do bom pastor;
Pois ele os levará;
Firme te susterá.

4. Com Cristo vem deixar
Teus planos, sem tardar;
Descansa no Senhor,
Confia em seu amor!



149 - VEM DESCANSAR EM CRISTO G.G. 279

1. Vem descansar em Cristo.
Por que seguir assim?
Vem como estás!
Perfeita paz
Podes gozar em Cristo!

2. Põe teu olhar em Cristo,
Se o mundo vil te atrai.
Da tentação,
Luta e pressão,
Vem te abrigar em Cristo!

3. Atende à voz de Cristo,
Pois te conhece bem.
Quer te exortar
E consolar.
Abre o teu ser a Cristo!

4. Em tudo segue a Cristo!
Sem ele a vida é vã.
Vem te render
E obedecer
Em tudo e sempre a Cristo!

5. Todo nas mãos de Cristo
Venho o meu ser deixar!
Sei que me amou
E resgatou!
Eu te pertenço, ó Cristo!



150 - VEM LANÇAR TEU FARDO G.G. 340

1. Vem lançar teu fardo e teu cuidado
Sobre as mãos eternas do Senhor!
Tu, que vais aflito e carregado,
Ouve o que te diz o Salvador.
Ele tem cuidado da tua alma,
Podes repousar em quem te amou!
Lança nele tudo, e goza a calma
Que, ao morrer na cruz por ti, comprou!

2. Oh, vem aprender, no teu caminho,
Firme a resistir ao tentador!
Crendo em Cristo, nunca estás sozinho;
Podes te abrigar no vencedor.
Pede que te adestre na peleja,
Põe a tua mão na sua mão;
E o teu coração firmado esteja
No supremo autor da salvação.

3. Foge dos desejos deste mundo;
Segue vigilante, em teu andar.
Do pecado o abismo tão profundo
Pode te atrair por um olhar.
Tempos bem difíceis nós vivemos,
Cuida em não cair, se estás em pé!
Nos momentos duros, sim, extremos,
Firme esteja em Cristo a tua fé!

4. Segue, pelo meio do perigo,
No caminho estreito do teu Deus.
Ele é teu pastor e teu abrigo,
Prometeu guardar os passos teus.
Segue passo a passo, e vai confiante;
Anda nas pisadas do pastor;
E hás de produzir fruto abundante:
Quem te amou sustenta o teu amor!



151 - VEM, VISITA G.G. 9

1. Vem! Visita a tua igreja,
Ó bendito Salvador!
Sem tua graça...  Ela murcha
Ficará e sem vigor.

Vivifica, vivifica
Nossas almas, ó Senhor!
Vivifica, vivifica
Nossas almas, ó Senhor!



152 - A CIDADE CELESTIAL S.H. 563

1. Tenho lido da bela cidade
Situada no reino de Deus,
Amurada de jaspe luzente
E juncada com áureos troféus.
Bem no meio da praça eis o rio
Da vida e vigor eternal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

Jamais se contou ao mortal!
Jamais se contou ao mortal!
Metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

2. Tenho lido dos belos palácios
Que Jesus foi ao céu preparar,
Onde os santos fiéis, para sempre,
Mui felizes irão habitar;
Nem tristeza nem dor nem velhice
Veremos no lar paternal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

3. Tenho lido das vestes brilhantes,
Das coroas que os crentes terão
Quando o Pai os chamar proclamando:
“Recebei eternal galardão!”
Tenho lido que os santos na glória
Têm gozo e prazer perenal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

4. Tenho lido da história bendita
De Jesus, o fiel Redentor,
Que por nós padeceu no Calvário
E recebe ao mais vil pecador;
Tenho lido do sangue vertido
Que a todos redime do mal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.



153 - FACE A FACE C.V. 252

“ ...Quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele, porque assim 
como é o veremos” (1 João 3:2).

1. Ver a Cristo face a face,
Em perfeita comunhão!
— Inefável esperança,
Que me alenta o coração!
Sim, na sua formosura
Hei de ver o amado Rei!
E, Jesus, por tua graça,
Semelhante a ti serei!

2. O sinal verei dos cravos,
Quando a Cristo eu contemplar;
Dessas chagas preciosas,
Que sofreu no meu lugar.

Sim, por tuas pisaduras
Me saraste, amado Rei!
Quando te manifestares,
Semelhante a ti serei!

3. Hoje vejo a sua glória,
Contemplando a rude cruz.
Mas bem cedo, em plenitude
Te contemplarei, Jesus!

Sim, na tua formosura
Hei de ver-te, amado Rei!
Oh, Jesus, por tua graça,
Semelhante a ti serei!



154 - GLÓRIA PRA MIM C.C. 500

1. Quando meu tempo de lutas passar,
Quando meu Deus para si me chamar,
Grato, perante Jesus hei de estar;
Glória perene será para mim!

Sim, há de ser glória pra mim!
Glória pra mim! Glória pra mim!
Quando puder o seu rosto mirar,
Oh! Há de ser grande glória pra mim!

2. Quando, por graça do seu grande amor,
Eu alcançar o infinito favor
De ir para perto do meu Salvador,
Glória perene será para mim!

3. Muitos amigos ali hei de achar,
Paz, alegria, eternal bem estar;
Mas quando meu Salvador me saudar,
Glória perene será para mim!



155 - LÁ NO CÉU C.C. 485

1. Há um lar mui feliz lá no céu,
Onde não há tristeza nem dor,
Onde os salvos irão habitar,
Na presença do seu Salvador.

Lá no céu, lá no céu;
Há um lar mui feliz lá no céu.
Lá no céu, lá no céu;
Há um lar mui feliz lá no céu!

2. Tenho amigos fiéis lá no céu,
Que desfrutam o gozo na luz;
Já venceram os males daqui
E lá cantam louvor a Jesus.

Lá no céu, lá no céu;
Tenho amigos fiéis lá no céu!
Lá no céu, lá no céu;
Tenho amigos fiéis lá no céu!

3. Eu também vou viver lá no céu;
E hei de ver quem me deu salvação.
Não demora o momento de eu ir
E morar lá naquela mansão.

Lá no céu, lá no céu;
Eu também vou viver lá no céu!
Lá no céu, lá no céu;
Eu também vou viver lá no céu!

4. Nesse lar tão feliz lá no céu,
Nunca o mal poderá penetrar;
Só há glória, pureza e prazer,
Onde os salvos por Cristo hão de entrar.

Lá no céu, lá no céu;
Nesse lar tão feliz lá no céu!
Lá no céu, lá no céu;
Nesse lar tão feliz lá no céu!



156 - LIVRO DA VIDA C.C. 504

1. As riquezas do mundo
Pouco valem pra mim,
Pois, Jesus, no teu reino,
Dás-me vida sem fim;
E no Livro da Vida,
Que conservas aí,
Certo estou que meu nome
Foi escrito por ti.

Foi escrito por ti
O meu nome no céu;
Sim, no Livro da Vida
Foi escrito por ti.

2. Meus pecados são muitos,
Como areia no mar;
Mas Jesus me revela
Sua graça sem par;
Veio para salvar-me,
O seu sangue verteu,
E as delícias eternas
Ele me prometeu.

3. Ó cidade festiva,
Refulgente de luz,
És morada dos santos
E fiéis de Jesus!
Só verá tua glória
O que crer no Senhor,
Cuja vida foi salva
Pelo seu Redentor.



157 - PERANTE O REI G.G. 399

1. Oh, precioso dia quando, ali chamado,
Eu comparecer perante o Rei amado!
Que perfeito gozo,
Divinal repouso,
Quando eu der entrada
Perante o Rei!

Perante o Rei       bis
Eu cantarei a glória do Salvador!
Perante o Rei       bis
Sim, cantarei a glória do seu amor!

2. Tendo recebido a paternal herança
Que lhes garantiu o sangue da aliança,
Todos os remidos
Cantarão, unidos,
Hinos de vitória
Perante o Rei!

3. Tu darás, Senhor, o galardão ao crente
Que a carreira houver corrido fielmente.
Tendo aqui lutado,
É recompensado
Todo fiel servo,
Perante o Rei!

4. Cedo vem o dia quando, vitorioso,
Nós te saudaremos, ó Senhor glorioso!
Sem pecado ou pranto,
Vendo o rosto santo,
Nós exultaremos
Perante o Rei!



158 - TERRA FELIZ C.C. 508

1. Eu avisto uma terra feliz,
Onde irei para sempre morar;
Há mansões nesse lindo país,
Que Jesus foi pra nós preparar.

Vou morar, vou morar 
Nessa terra, celeste porvir:         bis

2. Cantarei nesse lindo país
Belos hinos ao meu Salvador,
Pois ali viverei bem feliz,
Sem angústias, tristezas, nem dor.

Vou cantar, vou cantar,        
Nessa terra, celeste porvir:          bis

3. Deixarei este mundo afinal
Para ir a Jesus adorar;
Nessa linda cidade real,
Mil venturas sem fim vou gozar.

Vou gozar, vou gozar 
Nessa terra, celeste porvir:          bis



159 - CORAJOSOS C.C. 469

1. Um pendão real vos entregou o Rei,
A vós, soldados seus;
Corajosos, pois, de tudo o defendei,
Marchando para os céus.

Com valor, sem temor,
Por Cristo, prontos a sofrer,
Bem alto erguei o seu pendão,
Firmes sempre, até morrer!

2. Eis formados já malignos batalhões,
Do grande usurpador!
Revelai-vos hoje bravos campeões;
Avante sem temor!

3. Oh! Sejamos todos a Jesus leais,
E a seu real pendão!
Os que na batalha sempre são fiéis
Com ele reinarão.



160 - EIA, IGREJA DO SENHOR G.G. 88

1. Eia, igreja do Senhor,
Despertemos sem tardar!
Impiedoso vem o inimigo
A seduzir as almas sem abrigo!

Eia, igreja do Senhor! 
Inflamada de fervor!

2. O estandarte do teu Rei
Ergue ao alto, sem temor.
Mostra ao mundo desesperançado
Que a cruz de Cristo salva do pecado!

3. Só no sangue de Jesus
Há vitória contra o mal;
Do inimigo abala as fortalezas;
Vai anunciá-lo a tantas almas presas!

4. Veste as armas do teu Deus,
No teu posto fica em pé
Contra o erro, as trevas, o pecado;
O vencedor combate do teu lado!

5. De joelho em oração!
As promessas são fiéis.
Em resposta às orações dos santos
Deus abre portas, faz prodígios tantos!

6. Tens do Espírito o poder,
Vai na força do Senhor!
No seu sangue tens perdão, pureza;
E o seu poder opera na fraqueza.

7. Eia, igreja do Senhor,
Teu esposo logo vem!
Com anseio, vamos aguardá-lo!
Logo, nos ares, hemos de encontrá-lo!



161 - MARCHA DA AÇÃO BÍBLICA  G.G.170

1. Vamos, irmãos - Deus nos envia
Esta palavra a semear
Com esperança e alegria!
Ele promete abençoar.

Como do céu Deus manda a chuva
Para nos dar o trigo e pão,
Esta Palavra da verdade
Nunca se espalhará em vão!

2. São tão perfeitos seus caminhos!
Tão glorioso é seu pensar!
Chama e envia os seus filhinhos
O seu querer a executar!

3. Deu-nos o seu livro inspirado,
Palavra que ele endereçou
Ao pecador escravizado,
Ao mundo que ele tanto amou!

4. Eis a semente incorruptível
Que ao longe temos de espalhar;
O seu poder é infalível,
— Ela há de um dia germinar!

5. Um grão se vai multiplicando
Por trinta, por sessenta e cem!
Poder divino, preparando
Colheita para o mundo-além!

6. Saiamos cheios de alegria,
Em paz, do céu Deus nos conduz;
Suas promessas, cada dia,
São nossa vida e nossa luz!



162 - NOSSA VOCAÇÃO G.G.140

1. Ide e tocai do evangelho a trombeta,
Vós, os remidos de Deus pela cruz;
Firmes na fé, revestidos de graça,
Ide, ao que perece, anunciar JESUS!

Vem guardar-nos firmes
Nesta suprema hora!
Que exaltemos o Salvador
No teu combate aqui, Senhor!

2. Bem alto erguei vossas tochas acesas;
Dentro da noite, a verdade levai;
Testemunhando o poder da Palavra,
Neste vasto mundo o livro semeai.

3. Todos armados da espada divina,
Para o inimigo feroz despojar!
No santo nome arrancar-lhe os cativos,
E libertação ao mundo proclamar!



163 - TESTEMUNHAS G.G. 303

1. Eis que a noite sobre o mundo vem
E já toda a luz se apaga;
Na tristeza, no temor também,
Tanto coração naufraga!
Testemunhas do Senhor Jesus,
Que este mundo desconhece,
Espalhai nas trevas sua luz,
Antes que o Senhor regresse.

2. Como outrora o mundo o desprezou
No seu desvario extremo,
Este mundo que Deus tanto amou
Rejeita hoje o dom supremo.
Testemunhas do Senhor Jesus,
Andai nas suas pisadas,
E trazei ao pé da sua cruz
As ovelhas desgarradas.

3. Deus procura quem vá trabalhar,
— Quem ao seu mando obedeça —
Pronto desde já pra suportar
Que este mundo o aborreça.
Testemunhas do Senhor Jesus,
Trabalhai com santo zelo!
No caminho onde ele vos conduz,
Vos ampara com desvelo.

4: Breve um dia novo brilhará,
E na divinal presença
Todo servo do Senhor terá
A suprema recompensa.
Testemunhas do fiel Senhor,
Se hoje o mundo vos despreza,
Gozareis em breve o resplendor
Dessa eterna realeza.



164 - VAI BUSCAR C.C. 529

1. Ouço o clamor do bom pastor
Pelo deserto abrasador,
Seus cordeirinhos a chamar,
Mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar!
Meus cordeirinhos vai buscar!
Vai buscar! Vai buscar!
Para que os possa abençoar.

2. Quem não deseja auxiliar
Seus cordeirinhos a guardar
E encaminhá-los a Jesus,
Fonte de vida, amor e luz?

3. Pelo deserto a padecer,
Pelas estradas a morrer,
Seus cordeirinhos vai buscar,
Para que os possa abençoar.



165 - VAMOS À COLHEITA C.C. 424

1. Ceifeiros somos nós fiéis,
Segando para o Rei dos reis
Os frutos prontos pra colher,
Que em derredor se estão a ver.
Assim, ao nosso Salvador
Rendemos preito de louvor,
Ao nosso Mestre, lá no céu,
Que sobre a cruz por nós morreu.

Vamos já obedecer,
Vamos à colheita!
Para, quando anoitecer,
Ver a obra feita.
Pouco tempo ainda há,
Breve o prazo acabará;
Breve, breve, breve acabará.

2. Nós respigamos por Jesus,
Que para os campos nos conduz.
E, se os obreiros poucos são,
Ociosos ficaremos? Não!
Ainda há campos pra ceifar
Que muito fruto devem dar.
Não ouves Cristo perguntar:
Quem quer por mim ir trabalhar?

3. As horas vão passando já,
O dia breve acabará,
Conosco toma o teu lugar
E por Jesus vem trabalhar!
Por que ocioso esperas lá?
A noite logo chegará.
Tu queres fruto ao céu levar,
Ou folhas só apresentar?



166 - VOCAÇÃO GLORIOSA G.G. 27

1. Vocação gloriosa temos do Senhor.
Saiamos, pois, irmão,
Anunciando ao mundo, pobre e pecador,
A nova de perdão.
Anunciar, proclamar
Mensagem que nos vem do céu:
O pecador já tem perdão,
Pois em Cristo há salvação!

2. O inimigo astuto quer nos desviar
E as forças consumir.
Só no vencedor firmemos nosso olhar,
E iremos resistir!
Vigiar, sempre orar,
Pra não entrar em tentação.
Ao vencedor obedecer,
Confiando em seu poder!

3. Vocação gloriosa temos do Senhor,
Nós salvos por Jesus.
Ao combate, pois, avante sem temor;
Marchemos sob a cruz.
Proclamar, levantar
O nome sempre vencedor!
Pra defender, guardar a fé,
Eia, todos, pois, em pé!



167 - CHAMADA FINAL C.C. 108

1. Quando Cristo sua trombeta
Lá do céu mandar tocar,
Quando o dia mui glorioso lá romper,
E aos remidos desta terra
Meu Jesus se incorporar,
E fizer-se então chamada, lá estarei!

Quando se fizer chamada,  (3x)
Quando se fizer chamada, lá estarei!

2. Nesse tão glorioso dia,
Quando o crente ressurgir
E da glória de Jesus participar,
Quando os crentes ressurgidos
O saudarem no porvir,
E fizer-se então chamada, lá estarei.

3. Lidarei então pra Cristo
‘Té o dia terminar;
Falarei do seu amor por nós aqui;
Quando, pois, findar a vida
E o labor aqui cessar,
E fizer-se então chamada, lá estarei.



168 - EM BREVE O REI DA GLÓRIA... G.G. 61

1. Em breve o Rei da Glória
Nos ares descerá!
Com brados de vitória,
Pra si nos tomará!

2. Oh! Fato glorioso
Que a nossa fé sustém!
Se o tempo é trabalhoso,
Sabemos que ele vem!

3. Eis, cheios de coragem,
Na força do Senhor,
Levamos a mensagem:
Jesus é Salvador!

4. Só noite agora vemos?
Lutemos com afã!
Que em breve saudaremos
A Estrela da manhã!



169 - JESUS VOLTARÁ G.G. 365

1. Voltará! Voltará! Sim, Jesus voltará!
Oh! Bendita esperança da igreja!
Ora vem, Salvador! Esperado Senhor!
Ver teu rosto a nossa alma deseja!
Voltará! Voltará! Sim, Jesus voltará!
Oh! Bendita esperança da igreja!

2. Voltará! Voltará! Com seus santos virá!
Pra reinar com justiça e verdade!
As nações com rigor e poder regerá,
Sob um cetro de paz e equidade.
Voltará! Voltará! Com seus santos virá!
Pra reinar com justiça e verdade!

3. Voltará! Voltará! (Todo olho o verá!)
Com vingança ao perverso e inimigo!
Mas a causa do pobre ele defenderá
E será para o fraco um abrigo!
Voltará! Voltará! (Todo olho o verá!)
Com vingança ao perverso e inimigo!

4. Voltará! Voltará! Muito perto ele está!
O seu reino é do mundo a esperança!
Preparados estai! Desde já vos salvai!
Eis que o dia já vem, sem tardança!
Voltará! Voltará! Muito perto ele está!
O seu reino é do mundo a esperança!



170 - LÁ ESTAREI

1. Quando, enfim, pra sua igreja,
Lá do céu Jesus voltar,
E a trombeta logo aos salvos proclamar
Que é chegado o grande dia
De subirem para o Rei,
E a chamada se fizer, eu lá estarei.

Ao fazer-se ali chamada,
Ante a face do meu Rei,
Ao fazer-se ali chamada,
Salvo pela sua graça lá estarei.

2. Os remidos que dormiram
Pronto ressuscitarão
E, com os vivos transformados, subirão!
Quando ali, glorificados,
Aclamarem o seu Rei,
E a chamada se fizer, eu lá estarei.

3. Falarei do amor de Cristo
‘Té o dia aqui findar;
Pelo Mestre a minha vida empregarei.
Quando, pois, chegar a hora
Do trabalho, enfim, cessar,
E a chamada se fizer, eu lá estarei.

(Cantar com a música do n.º 167)



171 - VENCENDO VEM JESUS C.C. 112

1. Já refulge a glória eterna
De Jesus, o Rei dos reis;
Breve os reinos deste mundo
Seguirão as suas leis!
Os sinais da sua vinda
Mais se mostram cada vez:
Vencendo vem Jesus!

Glória, glória! Aleluia!  (3x)
Vencendo vem Jesus!

2. O clarim que chama os crentes
À batalha, já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
Multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
Seu furor patenteou.
Vencendo vem Jesus!

3. Eis que em glória refulgente
Sobre as nuvens descerá,
E as nações e os reis da terra
Com poder governará.
Sim, em paz e santidade
Toda a terra regerá.
Vencendo vem Jesus!

4. E por fim entronizado
As nações há de julgar,
Todos, grandes e pequenos,
O Juiz hão de encarar;
E os remidos triunfantes,
Em fulgor hão de cantar:
Vencido tem Jesus!

Glória, glória! Aleluia!  (3 x)
Vencido tem Jesus!



172 - ACHEI O SALVADOR  A.B.11

1. Se alguém quiser saber
Como é que eu tenho paz,
Por que (que) eu sou feliz,
O que me satisfaz,
Como é que um coração
Outrora descontente
Achou satisfação
E vive alegremente,
Eu posso lhe dizer:
Pois tudo aqui mudou!
Sem rumo e triste andei,
Porém Jesus me achou!
Achei o Salvador,
A vida é diferente,
Eu tenho o seu perdão
E vivo em paz, contente.

2. Você deseja ter
A paz que eu recebi?
Deseja a salvação
Que em Cristo eu conheci?
O grande amor de Deus
Na cruz foi revelado;
Jesus morreu por nós,
Por nós foi castigado!
E todo pecador
Que crê em Cristo agora,
Recebe o seu perdão
Por graça e sem demora.
Oh! Chegue-se a Jesus,
E prove o seu amor.
Em paz você dirá:
Achei o Salvador!



173 - A PAZ DO CÉU  P.V. 7

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

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

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



174 - A VIDEIRA VERDADEIRA  A.B.

1. Como é bom confiar nas promessas de Deus
E saber que serão cumpridas.
Como é bom ter um Pai que se inclina dos céus
E trabalha por nossas vidas.

Nossas vidas são a vinha do divino agricultor;
A videira verdadeira é o nosso Salvador.
É mister nele estar como um ramo fiel,
Dando fruto pra sua glória.

2. Como bom lavrador, nosso Deus vai podar
Mesmo a vara mais pequenina.
Cada ramo fiel deve, pois, sempre estar
Bem submisso, na mão divina.

3. Sem Jesus nada sou, nada posso fazer;
Dele vem o poder do crente.
Quero, pois, Salvador, só de ti depender;
E darei fruto permanente.

Copyright 1946. Renewal 1974
by Ira Stanphill. Assigned to Singspiration Music. 
All rights reserved. Música usada com permissão:



175 - BONS CONSELHOS  C.A.M. 25

1. Nos bons conselhos do Livro de Deus
Preste atenção!
Pois querem guardar no caminho do céu
Seu coração!

2. Por alto preço Jesus nos comprou,
Quer nosso bem.
Andemos bem perto de quem nos salvou,
Como convém!

3. Sorriso e sonhos, problemas e dor
Conte a Jesus.
Também seus pecados confesse ao Senhor,
Ande na luz.

4. E passo a passo, a caminho do céu
Seus pés irão,
Guardando os conselhos do Livro de Deus,
No coração!



176 - COMO É GRATO G.G. 300

1. Como é grato conhecer-te,
Meu bom Salvador.
Ter na prova, na alegria,
Teu constante amor.
Como é grato ver teu rosto
No viver aqui,
E seguir-te cada dia,
Apoiado em ti.

2. Como é grato no teu livro
Sempre me instruir;
Encontrar-me ali contigo,
Tua voz ouvir.
Como é grato achar pureza
Pela tua cruz;
Ter descanso, ter abrigo
Sempre, em ti, Jesus.

3. Como é grato, sem receio,
Caminhar aqui,
No bom trilho preparado,
Salvador, por ti.
Como é grato ter certeza
Do celeste lar,
E saber que, em ti guardado,
Vou ali chegar!



177 - CORAÇÃO TRANSFORMADO AB. 8

1. Meu coração era um vazio
Que eu procurava sempre encher
Com mil prazeres deste mundo,
E sem jamais satisfazer.

Mas Deus me amou, e Deus achou-me!
Deus transformou meu coração!
Os meus pecados perdoou-me!
Agora eu tenho a salvação!

2. Um Salvador agora tenho,
Em quem eu posso confiar;
Que preencheu o meu vazio,
E quero em tudo lhe agradar!

Eu sou feliz, minha alma canta,
Porque Jesus me satisfaz!
Morreu por mim e deu-me vida.
No seu amor eu tenho paz.

3. Vou caminhando passo a passo,
Trazendo tudo ao pé da cruz.
A minha vida tem sentido
Agora, andando com Jesus!

Senhor Jesus, a minha vida
É toda tua, Salvador!
Pra te servir de dia em dia
E pra te dar o meu louvor!

Alfred Kuen — Usado com permissão



178 - DEPOIS QUE ENCONTREI A JESUS  C.A.M. 54

1. Depois que encontrei a Jesus,
Tanta coisa mudou pra mim!
A vida mais bela ficou,
Pois Jesus me transformou.

Você também pode encontrar 
A Jesus! A Jesus!
Eu tenho alegria em falar 
Que Jesus nos pode salvar!

2. Agora eu começo a entender
A Palavra do meu Senhor.
Nas coisas que a Bíblia me diz
Vou andando, e sou feliz.

3. Eu sei que no mundo em redor
Muitos vivem sem paz, sem Deus.
Desejo que alguém possa ver
Cristo em mim, e nele crer!



179 - DIANTE DE DEUS S.T.C. 31

1. Todos nós um dia estaremos lá,
Diante de Jesus; estaremos lá.
Se no livro está
O meu nome escrito,
Entrarei no céu com Jesus.
Sim, no livro está
O meu nome escrito,
Sei que vou morar com Jesus!

2. Lá também um dia estará você!
Diante de Jesus estará você!
Se no livro está
O seu nome escrito,
Você vai morar com Jesus.
Se no livro está
O seu nome escrito,
Também você vai com Jesus!



180 - EU CREIO EM TI, SENHOR C.A.M. 37

Eu creio em ti, Senhor,
Pois só tu és Deus!
Tu és da vida o Autor!
Senhor, creio em ti!

1. Tu és o Criador
Do universo inteiro —
Do céu, de toda a terra e mar!
Deus santo e verdadeiro!

2. Tu és o Criador
Do universo inteiro!
Criaste o homem com amor,
Deus santo e verdadeiro.

3. Tu és meu Criador—
Do pó me formaste;
E em Jesus Cristo, o Salvador,
De novo me criaste!

Eu creio em ti, Senhor,
Tu és o meu Deus!
Tu és da vida o Autor!
Senhor, creio em ti!



181 - FALA, SENHOR!  C.A.M. 17

1. Pai, quando o sol já declina,
Quando a lua surge lá no céu, sobre nós,
Mais um dia depressa termina...
Fala, Senhor,
Eu quero ouvir tua voz.

2. A noite desce tão calma,
As estrelas brilham lá no céu, sobre nós.
Há silêncio também em minha alma.
Fala, Senhor,
Eu quero ouvir tua voz.

3. Cessam as vozes da terra...
Sei que tu vigias lá do céu sobre nós;
O trabalho do dia se encerra...
Fala, Senhor,
Eu quero ouvir tua voz.



182 - MINHA VIAGEM  M.C.P. 34

1. No meu caminho pela vida,
Vou viajando, mas não vou só:
Achei Jesus, e vou contente;
Jesus me guia pela mão.
A caminhada começou,
Começou no dia em que eu nasci.
Depois, quando eu nasci de novo,
Jesus tomou-me pela mão.

2. O meu caminho pela vida
Um dia vai chegar ao final.
Então eu entrarei contente
Na linda casa de meu Pai.
E quem quiser pode ir ali,
É só crer no Salvador Jesus.
Você também quer ir comigo?
Eu vou pra casa de meu Pai.



183 - NÃO MEU QUERER  P.V. 29

Não meu querer, mas teu, Senhor, 
Quero viver pra teu louvor; 
E haja o que houver te ouvirei dizer:
“Este é o caminho”, e paz terei.
Fraco sou eu, não sei caminhar,
Forte és meu Deus, ó vem me guiar.
Toma em tuas mãos minha mão, bom pastor,
Dá-me o teu gozo e vigor.
Graça me dá de escutar lá no céu
Teu “Bem está servo bom e fiel”. 



184 - NÃO QUERO TROPEÇAR C.A.M. 26

1. Vem, Senhor, guiar meus passos
Dia por dia;
Pois eu quero andar contigo
Dia por dia.
Quero sempre te agradar;
Só a ti quero escutar.
Segura a minha mão,
Porque não quero tropeçar.

2. Tu conheces meu futuro,
Dia por dia;
Tu conheces meus desejos,
Dia por dia.
Quero, ó Deus, feliz andar
Sempre sob o teu olhar.
Segura a minha mão,
Porque não quero tropeçar.



185 - OLHE PARA JESUS C.A.M. 24

1. Vai tudo bem?
As coisas não vão bem?
Olhe pra Jesus,
Que ele bem perto está!
Se vai tudo bem,
Se as coisas não vão bem,
Ou se tudo vai mal...
Olhe para Jesus!

2. Escrito está,
Na Bíblia escrito está
Para eu confiar:
Deus agirá por mim.
Sim, escrito está,
Na Bíblia escrito está
Para eu tudo entregar,
E Deus agirá!



186 - QUANTA ALEGRIA  S.T.C. 28

1. Quanta alegria, dia por dia
Jesus comigo está.
Ele me salva e sempre me guardará!
Quer chova ou vente,
Sigo contente:
Jesus comigo está!

2. A meus amigos eu sempre digo:
“Creiam no meu Senhor!
Jesus nos salva, ele nos tem amor!”
Todo o que queira
Paz verdadeira,
Receba o Salvador!



187 - QUERO TE ADORAR C.A.M. 14

1. Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor
Pela nova manhã pelo sol, pelo pão,
Pela paz que tu dás ao meu coração!
Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor!

2. Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor
Por teu livro fiel, que me fala de ti,
Onde falas comigo, Senhor, aqui.
Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor!

3. Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor
Pelo amor que me tens, por teu sangue eficaz,
Que me tira o pecado e perdão me traz.
Ó Jesus, Salvador, quero dar-te louvor!



188 - QUINZE ANOS, VINTE ANOS... C.A.M. 36

1. Quinze anos, vinte anos,
Bela idade, que passa já...
Pare um pouco, pense um pouco,
Que esse tempo não voltará:

Busque a Deus no seu caminho, 
Nele a vida tem sentido. 
Busque a Deus, não vá sozinho!      
“Deus pede conta do que passou”.        bis

2. Quinze anos, vinte anos,
Bela idade, que passa já...
Pare agora, pense agora,
Que esse tempo não voltará:

Busque a Deus no seu caminho, 
Nele há vida verdadeira. 
Busque a Deus, não vá sozinho!      
‘Deus pede conta do que passou”.         bis

3. Quinze anos, vinte anos,
Bela idade, que passa já...
Veja a hora! Escolha agora,
Que esse tempo não voltará:

Busque a Deus no seu caminho, 
Nele há vida para sempre. 
Busque a Deus, não vá sozinho!     
“Deus pede conta do que passou”.          bis



189 - SALMO 23  C.T. 65

1. No mundo fui um forasteiro,
Vagueando sem rumo a pecar;
Mas Cristo em seus braços tomou-me
E vai conduzir-me pra o lar.

Certamente o amor do meu bom pastor
E sua compaixão
Para sempre me acompanharão.
Certamente o amor do meu bom pastor
E sua compaixão,
Sim, eu sei, nunca me faltarão!
E habitarei
Junto ao trono de Deus, no céu,
E cearei,
Sim, à mesa que ele tem pra mim!
Certamente o amor do meu bom pastor
E sua compaixão
Para sempre me acompanharão.
(só no fim)
Sim, eu sei, nunca me faltarão.

2. Jesus refrigera a minha alma,
Concede-me força e vigor,
Guiando-me às águas tranquilas,
Levando-me a prados em flor!

3. Andando no vale sombrio,
Não tenho razão pra temor,
Pois tu, bom pastor, vais comigo;
Confio em ti, meu Salvador.

John W. Peterson e Alfred B. Smith
Adaptation M. e E. Lanctin
Usado com permissão



190 - SALVADOR, EU CANTO!  C.A.M. 27

1. Salvador, eu canto,
Pois o meu coração
Veio agora conhecer
O teu perdão!
Salvador, por isso eu canto
Uma nova canção!
Encontrei razão de viver,
Paz, salvação! bis

2. Salvador, meu canto
É de grato louvor!
Transformaste com poder
Todo o meu ser!
Salvador, meu novo canto
Trago a ti com amor!
Quero a vida inteira viver
Pra meu Senhor! bis



191 - SATISFAÇÃO  P.V. 14

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

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

Sim, paz real,
Sim, gozo na aflição.
Achei o segredo,
É Cristo no coração.
Satisfação é não ter medo,
Pois meu Jesus virá bem cedo,
Logo em glória eu hei de vê-lo 
Satisfação sem fim. (3x) 



192 - SE COM DEUS EU ANDAR G.G. 220

1. Se com Deus eu andar,
Ele, em todo lugar,
Cada dia em triunfo me guia!
Faz de mim um cristão
Firme na decisão
Em Jesus a minha alma confia!

2. Se com Deus eu andar,
Ele, em todo lugar,
A vitória perfeita assegura;
Com amor sem igual
Resgatou-me do mal;
Em Jesus tenho paz que perdura!

3. Se com Deus eu andar,
Ele, em todo lugar,
Me fará bem disposto a seu plano!
No trabalho ou no lar,
A Palavra sem par
Faz de mim um bom miliciano.

4. Se com Deus eu andar,
Ele, em todo lugar,
Me ilumina, me aponta o caminho!
Na prova e tentação
Guarda o meu coração!
Com Jesus, eu jamais vou sozinho.



193 - SENHOR, GUIA MEUS PASSOS C.A.M. 26

1. Passo a passo eu quero andar
Com meu Senhor.
Conhecê-lo e caminhar
Em seu amor.
Toma, ó Deus, a minha mão;
Vem guardar meu coração.
Quero contigo andar,
Só do teu lado caminhar.

2. Quero em tudo obedecer
A meu Senhor.
Quero em tudo aqui viver
A seu dispor.
De cair guarda o meu pé,
Firma, ó Deus, a minha fé.
Quero te obedecer,
Sempre fiel a ti viver.

3. Meu futuro está na mão
Do meu Senhor.
Tenho em tudo a direção
Do seu amor.
Cumpre em mim teu plano aqui;
Quero, ó Deus, viver pra ti.
Com a mão na tua mão
Eu tenho paz e direção



194 - TENHO UM GRANDE SALVADOR C.A.M. 43

1. Tenho um grande Salvador,
Que me conhece como sou.
Eu tenho um grande Salvador,
Morreu por mim e me salvou.

Comigo ele está,
Eu sou dele e ele é meu.
Meus pés guardará,
Pois assim prometeu.

2. Tenho um grande Salvador,
Que me conduz em meu viver.
Eu tenho um grande Salvador,
Que me perdoa e faz vencer.

3. Tenho um grande Salvador,
Com quem eu falo em oração.
Eu tenho um grande Salvador,
Que me faz santo o coração.

Jesus voltará
Pra levar-me para o céu!
Eu sei que virá,
Pois assim prometeu!



195 - UM BOM MESTRE NÓS TEMOS G.G. 213

1. Um bom Mestre nós temos
Para quem nós vivemos,
É Jesus, Salvador!
Nosso amado Senhor!
Nós, seus jovens remidos,
Avancemos unidos,
A brilhar, a lutar, com fervor, com amor!

Todos em pé!
Firmes na fé!
De olhos postos em Cristo.
Nosso Deus é por nós,
Milicianos, marchai!

2. Nosso lema vivamos,
Onde quer que estejamos:
Ou na escola, ou no lar, (*)
A Deus vamos honrar.
Deus promete guiar-nos,
Deus promete guardar-nos;
No Senhor sem temor vamos, pois, confiar.

3. Vem, Senhor, instruir-nos,
Vem Senhor, dirigir-nos
A seguir com Jesus
Passo a passo, na luz!
Graça dás pra vivermos
E poder pra vencermos!
E há perdão, proteção, pelo sangue da cruz!

(*) Pode-se cantar também: 
No trabalho ou no lar, (etc.)



196 - VEM AO BOM PASTOR C.A.M. 55

1. Oh, vem a Jesus!
Vem ao bom pastor!
Ouve a sua voz
Que te chama com amor.

Cada um de nós
Que ouve a sua voz
Perdoado vai, salvo,
Para o lar do Pai.

2. Anda com Jesus,
Segue o bom pastor.
Ele tem poder
Pra livrar do tentador.

Só no seu poder
Pode alguém vencer.
Dá-lhe a mão e vai, salvo,
Para o lar do Pai.

3. Olha pra Jesus,
É teu bom pastor.
Quis morrer na cruz
Para ser teu Salvador.

Vive junto à cruz!
Rende-te a Jesus:
Tudo entrega! E vai, salvo,
Para o lar do Pai.



197 - VEM GUARDAR-ME C.A.M. 21

1. Senhor, tu vês a escuridão
Que, no mundo, me quer atingir!
Senhor, segura a minha mão.
Vem, Senhor, guardar-me de cair!

Quero andar, quero andar,
Junto a ti, Senhor, eu quero andar;
Vem guardar, vem guardar,
Vem guardar meu pé de tropeçar!

2. Senhor, tu vês meu coração,
Como às vezes me deixo enredar...
Tu vês que fico triste, e então,
Nada mais parece me importar.

3. Senhor, eu sei que para mim
Tens um plano de paz e de amor.
Senhor, conduz’-me até o fim!
Fraco eu sou, mas grande és tu, Senhor!



198 - VOCÊ TEM PAZ? M.C.P. 21

1. É com você que eu quero falar!
Pare um pouquinho pra me escutar!
Você tem paz no seu coração,
Ou anda atrás não sabe de quê?
Já, já, já,
Venha escutar como é bom
Achar a paz, achar o perdão
Que Deus quer dar ao seu coração!

2. Você está longe, longe de Deus
E sem pensar nas coisas do céu?
Já fui igual, igual a você:
Fazia o mal, e sem me importar...

Já, já, já,
Meu coração já mudou!
O seu também Deus pode mudar,
Também você Deus pode salvar!



199 - A LUZ DO MUNDO S.T.C. 34

1. Você não vê que Jesus bate?
Na sua casa quer entrar.
Pra o receber, vá abrir a porta.
Jesus quer tanto ali morar!

Sim, porque Jesus é a luz do mundo,
Quer clarear seu coração!
Ele quer entrar no mais profundo
E mudar seu coração!

2. Jesus quer ter a casa toda,
Pois ele gosta de você,
E quer tirar o mal de dentro.
Isto é na Bíblia que se lê.



200 - BATE CONTENTE S.T.C. 6

1. Bate contente o meu pequeno coração,
Pois eu tenho um Salvador!
Sei que me ama e me segura pela mão,
Vivo alegre em seu amor.
Quem nos salva é só Jesus,
Que morreu por nós na cruz!
Para sempre vivo está
E nos espera no céu!

2. Toda manhã vou conversar com meu Jesus,
Leio a Bíblia com fervor.
Ele me fala e com paciência me conduz.
Quero honrar o meu Senhor.
Só em Cristo há salvação,
Pois morreu pra dar perdão.
Ele agora vivo está
E nos espera no céu!



201 - CRISTO ME QUER BEM M.C.T.C. 37

1. Não conheço muito a vida,
E nem tudo o que ela tem,
Mas eu sei bem uma coisa,
É que Cristo me quer bem!

2. Amo as flores, os bichinhos
E estrelinhas lá do céu!
E já sei gostar da Bíblia,
Que é a Palavra do meu Deus.

3. Quando choro ou sinto medo
A Jesus o vou contar;
Mesmo as coisas pequeninas;
E ele sabe me guardar.



202 - É TÃO BONITO O MEU PAÍS  S.T.C.32

1. É tão bonito o meu país!
Ruas de ouro, tudo perfeito.
É tão bonito o meu país!
Lá vou morar, pra sempre feliz!

2. Muito lugar tem meu país,
Deus me prepara ali um palácio.
Muito lugar tem meu país!
Lá vou morar, pra sempre feliz!

3. Fica no céu o meu país.
Lá nós veremos todos os salvos!
Fica no céu o meu país.
Tanta beleza é a Bíblia que diz!



203 - JESUS, MEU BOM PASTOR M.C.T.C. 3

1. Ó Jesus, meu bom pastor,
Tua ovelha sou.
Bem guardado em tua mão,
Eu seguro vou.

2. Sempre perto do Senhor
Guarda os passos meus.
Cada dia eu quero andar
Nos caminhos teus.

3. Obrigado, meu Jesus,
Pela salvação!
Sempre limpo vem guardar
O meu coração.



204 - MAIS FELIZ QUE UM REI M.C.T.C. 20

1. Sou pequeno, mas já tenho
Cristo Jesus no coração;
Posso andar sem susto ou medo,
Que ele segura a minha mão
Vou à escola ou brinco em casa
Sempre feliz, de bom humor,
Pois me ajuda e me aconselha
Meu Salvador.

Ra-ta-plan-plan, ta-plan-plan,
Eu sou mais feliz do que um rei!
Ra-ta-plan-plan, ta-plan-plan,
Jesus vem guiar-me, eu bem sei!
É esta nova alegre e boa
É para todos, como é bom!
Anunciemos o evangelho por todo mundo!

2. Eia avante , diz o Mestre
Ande com ele sem temer
Sempre aos pais obedecendo
Sempre a verdade a responder;
Dedicado e prestativo
Procure a todos tratar bem.
Deus ajuda o pequenino
E o grande também.



205 - MEU CORAÇÃO MUDOU M.C.T.C. 10

1. Peso eu tinha sobre mim,
De pecados, sim,
Mas Deus me perdoou;
E agora, leve,
Sim, muito leve estou,
Pois Jesus de tudo me lavou.

2. Todos em casa vão notar,
Sim, vão reparar:
Meu coração mudou!
Então, a todos
Alegre vou contar
Como foi que Cristo me salvou!



206 - OBRIGADO, SENHOR M.C.T.C. 5

1. Pelo campo eu vou passear,
Muito alegre vou caminhar.
Vou ver borboletas voando,
E ouvir passarinhos cantando!
Como é lindo o azul do céu!
Quanta florzinha Deus nos deu!
E quanta beleza de cor!
Oh, muito obrigado, Senhor!

2. Eu já sei e creio, sim,
Que Jesus tem amor por mim.
Jesus tudo faz tão certinho
E tudo nos dá com carinho.
Como é lindo o que ele fez!
Quanta beleza de uma vez!
No meu coração, com louvor,
Eu canto: “Obrigado, Senhor!”



207 - ORAÇÃO DE CRIANÇA M.C.T.C. 33

1. Com teu braço forte,
Guarda-me, Senhor,
E assim protegido
Não terei temor.
Mesmo em noite escura,
Tenho doce paz
E seguro durmo,
Pois comigo estás.

2. Ó bom Pai celeste,
Venho te rogar:
Guarda os orfãozinhos
Que não têm um lar;
Olha os pobrezinhos
Que têm frio e dor,
E com tua graça
Cobre-os, meu Senhor.

3. Dá, Senhor, que eu tenha
Sempre um coração
Pra ajudar o pobre
E o que não tem pão.
Dá que a minha vida
Seja clara luz
Pra mostrar aos outros
O Senhor Jesus.



208 - QUEM FOI QUE FEZ O MUNDO? C.A.M. 1

1. Quem foi que fez o mundo,
O crocodilo e o bem-te-vi?
Quem foi que fez o mundo
O tubarão e o lambari?
Quem fez o coelho, o avestruz,
O dia, a noite, a luz?
Quem foi que fez o mundo,
O crocodilo e o bem-te-vi?

2. Quem fez o rio, a fonte,
As tempestades, o vulcão?
A areia, a praia, o monte,
As laranjeiras, o feijão?
Quem fez a abelha, o caracol,
O frio, a luz, o sol?
Quem fez o rio, a fonte,
As tempestades, o trovão?

3. Foi Deus quem fez o mundo,
Pela palavra que falou.
Da estrela ao mar profundo,
Tudo o que existe Deus criou.
Tudo foi feito com amor,
A neve, o tigre, a flor...
Foi Deus quem fez o mundo,
Pela palavra que falou.



209 - TUDO É NOVO M.C.T.C. 8

1. Tudo é novo,
Tudo é belo!
Tenho um novo coração!
Recebi a Jesus Cristo,
Ele deu-me a salvação

2. Tudo é novo,
Tudo é belo!
Sou ovelha de Jesus.
Meu pastor me guarda sempre
E me guia em sua luz.
3.Tudo é novo,
Sempre novo,
Em Jesus, meu Salvador.
Quero agora, em minha vida,
Anunciar o seu amor!



210 - TUDO LIMPO M.C.T.C. 15

1. O sabão lava o meu rostinho,
Lava o meu pezinho e lava minha mão.
Mas Jesus, pra me deixar limpinho,
Quer lavar meu coração.

2. Quando o mal faz uma manchinha,
Eu sei muito bem quem pode me limpar!
É Jesus, eu não lhe escondo nada,
Tudo ele pode apagar.



211 - VAMOS CANTAR   M.C.T.C.  1

1. Vamos, amiguinhos,
Cantar, cantar!
Louvar o bom Salvador!
Oh, vamos, pois, cantar!

2. Vamos, amiguinhos,
Orar, orar!
Jesus do céu nos escuta,
Vamos, pois, orar!

3. Lá do céu em breve
Jesus virá!
Virá buscar-nos com muito amor...
Jesus virá!



212 - VAMOS JUNTOS CANTAR  S.T.C. 1

1. Nós aqui, todos os meninos,
Nós aqui, todas as meninas,
Vamos juntos cantar louvor,
Pois a vida é tão bela e boa,
Com Jesus, nosso Salvador!

2. Se está quente, se está gostoso,
Se está frio, se está chuvoso,
Vamos sempre cantar louvor;
Pois a vida é tão bela e boa,
Com Jesus, nosso Salvador!

3. Se estou forte, se estou doente,
Se estou triste, se estou contente,
Quero sempre cantar louvor;
Pois a vida é tão bela e boa,
Com Jesus, o meu Salvador!



213 - VEJAM SÓ M.C.T.C. 21

1. Vejam só a água limpinha
Que dos montes vem, sempre a rolar.
Chuá, chuá, chuá, corre mansinha,
As pedrinhas mil sempre a lavar.
Bem assim, limpo e brilhante,
Transparente e bom quero ser eu.
Ó Jesus, faze que todos
Possam ver, Senhor, que já sou teu.

2. Vejam só o passarinho
Que no céu azul passa a voar;
Vai dormir calmo em seu ninho,
Ou sem medo está sempre a cantar.
Bem assim, firme e confiante,
Calmo e sem temor, quero ser eu.
Ó Jesus, faze que todos.
Possam ver, Senhor, que já sou teu.



214 - VINDE MENINOS C.C. 525

1. Vinde meninos, vinde a Jesus,
Ele ganhou-vos bênçãos na cruz!
Os pequeninos ele conduz,
Oh, vinde ao Salvador!

Que alegria, sem pecado ou mal,
Reunir-nos todos afinal,
Juntos na pátria celestial,
Perto do Salvador!

2. Que ama os meninos, Cristo vos diz.
Quer receber-vos nesse país,
Quer conceder-vos vida feliz;
Oh, vinde ao Salvador!

3. Eis a chamada: “Oh, vinde a mim”,
Outro não há que vos ame assim;
Seu é amor que nunca tem fim,
Oh, vinde ao Salvador!



215 - ANDANDO COM CRISTO  P.V. 44

Andando com Cristo,
Andando todo o dia,
Andando com alegria,
Andando com Cristo,
Andando com meu Salvador!
Andando na sombra,
Andando no brilho,
Andando todo dia,
Andando com alegria,
Andando com Cristo,
Andando com meu Salvador!



216 - CADA DIA COM CRISTO C.S.C. 3

Cada dia com Cristo, tenho paz no coração;
Cada dia com Cristo, ele dá consolação.
Cristo salva e guarda, e para ele viverei;
Cada dia com Cristo! Mais e mais feliz serei



217 - CANTANDO ALEGRE VOU C.S.C. 74

Cantando alegre vou,
Pois de Jesus eu sou;
Minha alma conquistou
E me salvou!
Cantando alegrou vou,
Pois de Jesus eu sou;
Vida e paz me deu,
Sou feliz!



218 - CANTAREI DE JESUS  C.S.C. 72

Cantarei de Jesus, (Cristo Jesus)
Cantarei de Jesus, (Cristo Jesus)
Cantarei de Jesus, (Cristo Jesus)

1. Morreu pra me salvar,
Morreu pra me salvar.

2. A morte já venceu,
A morte já venceu.

3. Em breve voltará,
Em breve voltará.



219 - CONFIANDO C.T. 115

Confiando no meu Senhor,
Eu não temo mais;
Confiando no meu Senhor,
Tenho paz real.
Se o mal me vier perturbar,
Nele confiarei;
Pois a Jesus aceitei,
Ele é meu Rei.
E agora sou feliz,
Como sou feliz.
Cristo me salvou,
Vencedor eu sou.
Se o mal me vier perturbar,
Nele confiarei;
Pois a Jesus aceitei,
Ele é meu Rei!



220 - FALEMOS DE CRISTO P.V. 54

Falemos de Cristo, ele é o Salvador,
Senhor tão singular, do mundo o Criador.
Ele foi nos preparar
Mansões celestiais!
Falemos de Cristo mais e mais.



221 - FOI SÓ JESUS C.S.C. 20

Foi só Jesus que me salvou,
Que sobre a cruz me libertou;
Que, em vez do réu, a pena suportou:
Quis morrer Jesus por mim!
Pois a Jesus, que ressurgiu
E salvação nos garantiu,
Por seu amor, que nos remiu,
Honra e louvor sem fim! 



222 - HÁ VITÓRIA PARA MIM C.S.C.57

Há vitória para mim,
Há vitória para mim!
Pelo sangue do Cordeiro
Há vitória para mim!
Vencer, vencer,
Vencer, vencer,
Pelo sangue do Cordeiro
Eu irei vencer. 



223 - JAMAIS C.S.C. 34

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



224 - JESUS ME SALVOU G.G. 44

Jesus me transformou,
Seu sangue me lavou.
O nome hei de exaltar
De quem assim me quis salvar!     bis



225 - JOÃO 3:16 C.A.M.51

Deus amou de tal maneira ao mundo
Que nos deu seu Filho unigênito.
Deus amou de tal maneira ao mundo
Que nos deu seu Filho Jesus.

E quem nele crê não perecerá,        
Mas terá a vida eterna. bis

Deus amou de tal maneira ao mundo
Que nos deu seu Filho unigênito.
Deus amou de tal maneira ao mundo
Que nos deu seu Filho Jesus.



226 - MARAVILHOSO, SIM C.S.C. 77

Maravilhoso, sim,
Maravilhoso, sim,
Maravilhoso, sim,
É meu Senhor.
É Deus e Salvador,
De tudo o Criador
Maravilhoso é Cristo, o Senhor.
É Rocha eterna,
O Rei prometido,
Meu guia e bom pastor.
Quero adorá-lo
Em tudo honrá-lo
Maravilhoso é meu Salvador!



227 - MEU DEUS GRANDIOSO  P.V. 27

Meu Deus grandioso é
E digno de louvor.
Meu Deus grandioso é,
Louvai-o com fervor.
Do mundo o Criador,
Ele é meu Salvador,
Meu Rei e meu Senhor.
Deus grande é!



228 - MEU JESUS ME AMPARA P.V. 28

Meu Jesus me ampara dia a dia,
Pois comigo sempre está;
Nos perigos sempre ele guia,
E sossego e paz me dá.
Sim, Jesus me ampara até à morte.
Quando o mal me vier cercar,
Ele é minha força e esperança:
Só com ele eu quero andar!



229 - NÃO POR FORÇA P.V. 19

Não por força ou poder 
O inimigo vou vencer;
Pois a Bíblia e a oração 
São as armas do cristão.
Vamos vencer sem falhar,
Por Jesus lutar. 
Quero sempre obedecer
Ao mandado do meu Rei.
Viverei pra meu Senhor
Sempre amando o Salvador;
Transformando trevas em luz,
Vou viver pra meu Jesus.     (3x)



230 - O CAMINHO É JESUS   P.V. 4

O caminho é Jesus,
A verdade é Jesus,
Minha vida é Jesus;
Ele é meu, meu, meu!



231 - “V” É VITÓRIA  C.S.C. 32

“V” é vitória!
Proclamai com real prazer – 
“V” é vitória!
Com Jesus vamos nós vencer – 
Se faltar prazer e luz,
Tudo nos dá Jesus.
Temos vitória
Por quem já venceu na cruz.



232 - QUEM NOS SEPARARÁ  

Quem nos separará   do amor de Cristo 
Será tribulação, angústia ou perseguição. 
Fome ou nudez, perigo ou espada... 

Porque estou bem certo de que nem a morte nem vida 
Nem anjos nem principados, nem coisas do presente,  
Nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade 
Nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus 
Que está em Jesus Cristo (nosso Senhor) 
Que está em Jesus Cristo 

Nada, nada 
Poderá nos separar  2x 
Do amor de Deus  



233 - VIM PARA ADORAR-TE 

Luz do mundo vieste à terra   
Pra que eu pudesse te ver   
Tua beleza me leva a adorar-te   
Quero contigo viver   

Vim para adorar-te   
Vim para prostrar-me   
Vim para dizer que és meu Deus   
És totalmente amável   
Totalmente digno   
Tão maravilhoso para mim   

Eterno rei exaltado nas alturas   
Glorioso nos céus   
Humilde vieste à terra que criaste   
E por amor pobre se fez  

Volta ao refrão

Eu nunca saberei o preço   
Dos meus pecados lá na cruz (2X)  



234 - LEÃO DE JUDÁ   

Ouvem-se um júbilo de todos os povos 
Os reis se dobraram ao Senhor 
Ouve-se um brado de vitória 
O dia do Senhor chegou 

Ouvem-se em todos os povos 
Que um novo Rei surgiu 
Impérios reconhecem 
Que Sua destra reinará 

Leão de Judá,  Leão de Judá 
Leão de Judá, prevaleceu 

E os povos verão e virão 
A Sião aprender sua lei 
Pois na sua justiça governará



235 - O NOSSO GENERAL É CRISTO  

Pelo Senhor marchamos sim
E o seu exército poderoso é
Sua glória será vista em toda a terra.
Vamos cantar  o canto da vitória
Glória a Deus, vencemos a batalha
Toda arma contra nós  pe - re - ce - rá.

O nosso general é Cristo
Seguimos os seus passos
Nenhum inimigo nos  re  - sis - ti - rá.

Com o Messias marchamos sim
Em suas mãos a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra  pro-me-tida.
Vamos cantar  o canto da vitória
Glória a Deus, vencemos a batalha
Toda arma contra nós  pe - re - ce - rá.



236 - SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Poderoso 
Que era e que há de vir 
Deus de glória, És tão digno 
Eu me prostro a Ti 

Santo é o Teu nome em todo lugar 
Reto é o teu querer, de graça e paz 
Tudo o que tens feito é justo e bom      
Santo, Santo Deus Tu és 

A honra, a glória pertencem a Ti 
O poder e o saber são Teus



237 - TU ÉS SANTO  

Tu és Santo,  (Tu és Santo)  
Poderoso (Poderoso)  
Tu és digno,  (Tu és digno)  
De adoração (De adoração)  
Eu te sigo, (Eu te sigo)  
Eu te ouço (Eu te ouço)  
Para sempre, (Para sempre)  
Te amarei, (Te amarei)  

Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis)  
Ao Rei que é digno (Ele é o Pai de amor, Poderoso Deus)  
Eu o amo e adoro (É o Emanuel, Ele É o Grande Eu Sou)  
Diante dele eu me prosto (Ele é o Cordeiro que me salvou)  
E eu canto e louvo (Ele vivo está, ele ressurgiu)  
Ao Rei que é digno (Sempre reinará, ele sempre existiu)  
Eu o amo e adoro (Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim)  
Diante dele eu me prosto (Salvador e Messias, amigo pra mim)  
Príncipe da paz só por ele eu viverei.



238 - CANTAREI TEU AMOR PARA SEMPRE 

Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
Deixando tua cura entrar (GRAÇA)
Me alegro por te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-te

Cantarei teu amor pra sempre
Cantarei teu amor pra sempre

Meu coração exulta
De alegria eu canto
Se o mundo conhecer a ti
Ele se encherá com a tua alegria



239 - REINA EM MIM 

Sobre toda a terra Tu és o Rei 
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol 
Uma coisa só, meu desejo é: 
Vem reinar de novo em mim 

Reina em mim com o Teu poder 
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus 
Tu és o Senhor de tudo que sou 
Vem reinar em mim, Senhor 

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar 
Faz-me refletir a beleza que há em Ti 
Tu és para mim mais que tudo aqui 
Vem reinar de novo em mim 



240 - SENHOR, TE QUERO 

Eu te busco
Te procuro, oh Deus
No silêncio Tu estás
Eu Te busco
Toda hora espero em Ti
Revela-te a mim
Conhecer-Te eu quero mais

Senhor, Te quero
Quero ouvir Tua voz
Senhor, Te quero mais
Quero tocar - Te
Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais

Prosseguindo para o alvo eu vou
A coroa conquistar
Vou lutando
Nada pode me impedir
Eu vou Te seguir
Conhecer-Te eu quero mais



241 - QUEBRANTADO 

Eu olho para cruz e para a cruz eu vou 
Do seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar 
Meu Salvador na cruz mostrou  
O amor do Pai, o Justo Deus 

Pela cruz, me chamou 
Gentilmente me atraiu e eu 
Sem palavras me aproximo 
Quebrantado por seu amor 

Imerecida vida de graça recebi 
Por sua cruz da morte me livrou 
Trouxe-me a vida, eu estava condenado 
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado 

Coro 2x 

Impressionante é o seu amor 
Me redimiu e me mostrou 
O quanto é fiel

Coro 2x 



242 - AMIGO DE DEUS 

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



243 - CORAÇÃO IGUAL AO TEU  

Se tu olhares Senhor pra dentro de mim
Nada encontrará de bom
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado
Preciso tanto do teu perdão
Dá-me um novo coração

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

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

Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre
Dá-me um coração igual ao teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o teu querer
Dá-me um coração igual ao teu
Dá-me um coração igual ao teu



244  - EU TE LOUVAREI

És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus.
És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus.
Confiei em Ti, fui ajudado
Tua salvação tem me alegrado
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei.

Eu Te louvarei, Te glorificarei
Eu Te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo, Te louvarei.
Em todo tempo, Te adorarei.



245 - PROTEÇÃO 

Debaixo de tuas asas sinto proteção, meus pensamentos  conhece  de longe todo 
o coração
Sem palavras sabes todo o motivo e intenção  Não há nada que possa sair do
controle de suas

Não há nada que possa sair do controle de suas mãos
Fortaleza em dia de angustia, socorro em  presente na tribulação, 
Companhia eterna aliança em Jesus o  amor o perfeição, 
Deus dos impossíveis Fiel em tudo que prometeu não desiste de mim comigo vai 
até o fim 

Se eu subir aos céus Deus ali estará, pelas asas da alvorada nos extremos do mar
Seja aonde for, a tua mão me guiará, 
Seja aonde for, a tua mão me guiará,  
Tua mão me guiará, Tua mão me guiará, Tua mão me guiará

Fortaleza em dia de angustia, 
Socorro em presente na tribulação, 
Companhia eterna aliança em Jesus 
O amor  perfeição, 
Deus dos impossíveis Fiel em tudo que prometeu não desiste de mim comigo vai 
até o fim

1ª vez  (volta para “Se eu subir...)
Me guiará (Tua mão me guiará)



246 - GRANDE É O SENHOR 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor   
Na cidade do nosso Deus seu Santo monte   
Alegria de toda terra  

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória    
E que nos ajuda contra o inimigo  
Por isso diante dele nos prostramos

Queremos o seu nome engrandecer    
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas  
Confiamos em teu infinito amor  
Pois só tu és o Deus eterno     
Sobre toda terra e céus  



247 - ACLAME AO SENHOR 

Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias  quero louvar
As maravilhas de teu amor

Consolo, abrigo
Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre te ado - ra - rei

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

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



248 - O TEU NOME EXALTAREI

O Teu nome exaltarei
Teu louvor eu cantarei
Grato estou porque em mim estás 
Grato estou pois me salvaste

Vieste à Terra do céu pra me guiar
E na Terra foste à cruz minha culpa pagar 
E na cruz foste à morte 
E da morte para a vida 
O Teu nome exaltarei.



249 - BEM-AVENTURADO 

Bem aventurado é o que está
Firmado em tua casa
Aqueles que te louvam
Cujo o coração está no nosso Deus

Bem aventurado é o que tem
Sede da justiça de Deus
Aqueles que são filhos da luz
Cuja a força vem do nosso Deus
Que o Teu reino venha sobre nós

Queremos Tua glória sobre nós
Ouve ó Deus
Nossa oração, altíssimo

Sara essa nação
É o clamor da igreja que te adora
Só Tu é Santo, Só Tu é Santo
Só Tu é Santo, Senhor



250 - CORPO E FAMÍLIA 

Recebi um novo coração do Pai 
Coração regenerado, coração transformado, 
Coração que é inspirado (dirigido) por Jesus. 

Como fruto deste novo coração 
Hoje eu tenho a paz de Cristo, que abençoa meu irmão, 
(Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão),
Preciosa é a nossa comunhão. 

Somos corpo e assim bem ajustados,   
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 
Uma família sem qualquer falsidade 
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. 

Uma família vivendo o compromisso 
Do grande amor de Cristo, 
Eu preciso de ti querido irmão. 

Preci-o-so és para mim querido irmão, 
Eu  preciso de ti querido irmão; 
Preci-o-so és para mim querido irmão.



251 - SONDA-ME, USA-ME

Sonda-me, Senhor e me conhece
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a Tua Palavra
E enche-me, até que em mim
Se ache só a Ti,  então Usa-me , Senhor!   
Usa-me...

Como um farol que brilha à noite
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto
Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor! Usa-me

Sonda-me, quebranta-me, transforma-me (2x)
Enche-me e usa-me
Senhor  e usa-me... Senhor



252 - ENSINA-ME

Ensina-me amar, 
Mesmo quando só há ódio ao meu redor
Ensina-me a dar, 
Mesmo quando não há nada a receber
Ensina-me aceitar 
Tudo o que tens preparado para mim
Confiando que tudo está nas Tuas mãos, 
E que tudo vem de Ti Jesus.

Ensina-me adorar 
Mesmo quando há pranto em meu coração
Também a perdoar 
Como a mim tens revelado o Teu perdão

E que eu possa ter mais sede de ti conhecer melhor, 
Cada dia mais vontade de estar ao teu redor
Escutando teu falar, sentindo teu amor, 
Vivendo junto a Ti Senhor



253 - RENOVA-ME 

Renova-me Senhor Jesus,  já não quero ser igual. 
Renova-me Senhor Jesus põe em mim seu coração. 
Porque tudo o que há dentro de mim 
Necessita ser mudado Senhor. 
Porque tudo o que há dentro do meu coração 
Necessita mais de ti



254 - SOLTA O CABO DA NAU 

Oh! Por que duvidar sobre as ondas do mar
Quando Cristo caminho abriu
Quando forçado és contra as ondas lutar
Seu amor a ti quer revelar

Solta o cabo da nau toma os remos na mão
E navega com fé em Jesus
E então tu verás que bonança se faz
Pois com Ele seguro serás

Trevas vêm te assustar tempestades no mar
Da montanha o mestre te vê
A na tribulação Ele vem socorrer
Sua mão bem te pode suster

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

Quando pedes mais fé ele ouve o crê
Mesmo sendo em tribulação
Quando a mão de poder o teu ego tirar
Sobre as ondas poderás andar



255 - 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, e o domínio em suas mãos
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos

Calem-se diante dele a terra
Dobrem os joelhos ergam as mãos
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos

Glória, Glória e Aleluia
Glória, Glória e Aleluia, Aleluia
Glória e Aleluia, Aleluia
Glória e Aleluia



256 - TE AGRADEÇO 

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

Homens: Te agrade - ço,   meu Se - nhor 
Mulheres: Te agrade - ço,  meu Se - nhor (2x) 

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



257 - SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor, Poderoso
Digno de toda honra
Digno de toda a glória
E de receber todo o louvor
Louve-O, louve e exalte ao Senhor
Louve-O, exalte Seu nome pra sempre



258 - EXALTAI 

Entrarei em Tua presença  
Com sacrifícios de louvor  
Com canções eu te exaltarei  
Bendito seja o Senhor  

Toda glória te darei  
Do pecado me livraste  
Agora estou justificado  
Bendito seja o Senhor  

Exaltai 
Engrandecei teu nome  
Exaltai 
Ao Senhor louvai  

Exaltai 
Engrandecei teu nome  
A ele sim louvai  
A ele sim louvai 
Exaltai



259 - VÊM ESTA É A HORA

Vem, esta é a hora da adoração
Vem, dar a Ele teu co - ra  - ção_
Vem, assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante do Pai_
Vem

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

Vem, esta é a hora da adoração
Vem, dar a Ele teu co - ra - ção_
Vem, assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante  do Pai. Vem

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



260 - PODER PRA SALVAR

Todos necessitam, de um amor perfeito
Perdão e compaixão
Todos necessitam de graça e esperança, 
De um Deus que salva.

INTERLÚDIO: 

Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar, Tem poder pra salvar
Pra sempre, Autor da Salvação
Jesus a morte venceu, Sobre a morte venceu

Me aceitas com meus medos, falhas e temores
Enche meu viver
A minha vida entrego, pra seguir Teus passos
A Ti me rendo.

INTERLÚDIO: 
(REFRÃO) (2x)

Possa o mundo ver brilhar a Luz. Cantamos,
Para a glória do Senhor Jesus. (2x)
(REFRÃO) |(2x)



261 - TEU NOME É SANTO 

Tu és o grande Eu Sou, 
Teu nome é santo. 
Puro Cordeiro de Deus, 
Teu nome é santo. 

És poderoso Senhor, 
Teu nome é santo. 
Cristo, o Filho de Deus, 
Teu nome é santo. 

Só em Ti, seguro estou e perdoado sou em Teu nome. 
Só em Ti, Tudo posso sofrer e permanecer, em Teu nome.



262 - O AMOR DO NOSSO DEUS 

Jesus deixou toda Sua glória,
Veio ao mundo como homem pra nos salvar!
Viveu aqui e conheceu nossas dores
Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar

Pra nos mostrar que o criador, o único Deus, 
Nos ama e deseja restaurar.
Seu perdão vai além dos céus,
Nenhum monte é tão alto,
Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus!

Grande, tão grande, alto, tão alto!
Fundo, profundo, é maior que o mundo,
Mas é pequeno, cabe lá dentro
Do coração de quem se entrega    ao Salvador.

Você também, meu amigo,
Precisa abrir o seu coração
E receber o amor de Deus,
Se entregando a Jesus.

Grande, tão grande, alto, tão alto! 
Fundo, profundo, é maior que o mundo,      
Mas é pequeno, cabe lá dentro 
Do coração de quem se entrega ao Salvador. 



263 - FAZ CHOVER 

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

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

Faz chover...

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



264 - ME DERRAMAR 

Eis-me aqui outra vez
Diante de Ti abro meu coração
Meu clamor Tu escutas
E fazes cair as barreiras em mim
És fiel, Senhor, e dizes
Palavras de amor e esperança sem fim
Ao sentir Teu toque
Por Tua bondade libertas meu ser
No calor deste lugar
Eu venho...

Me derramar, dizer que Te amo
Me derramar, dizer Te preciso
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que És formoso.



265 - CRESCER COM A VERDADE

Crescer com a Verdade 
É uma necessidade
Então vamos caprichar!
Com Bíblia e oração. 
Amor ao meu irmão. 
Vou crescer e me firmar.
JESUS falou que eu poderia
Contar com ELE em meu caminho.
Eu vou seguindo na verdade
E sei que nunca estou sozinho.
Crescer com a Verdade 
É uma necessidade
Já entendeu... 
Ou ainda não?
No mundo em que vivemos
É a chance que nós temos:
JESUS CRISTO é a solução.
Verdade cada dia. 
Crescer com alegria.
Amor! Bíblia! E oração!  
Verdade cada dia.
Crescer com alegria. 
Com JESUS no coração!



266 - ESTE É O DIA 

Ao ver o que fizeste por mim
Só posso louvar.
Ao ter Jesus a viver em mim
Só posso cantar.  
Sou livre porque encontrei o amor
E a luz do Senhor. 
Só Tu preenches meu coração
Dás a vida razão.
Esse é o dia que O Senhor fez. 
Vou celebrá-lo mais uma vez.
Pular e saltar
Girar sem parar
Gritar de alegria 
Esse é o dia! 
Sou livre porque encontrei o amor
E a luz do Senhor. 
Só Tu preenches meu coração
Dás a vida razão.
Esse é o dia que O Senhor fez. 
Vou celebrá-lo mais uma vez.
Pular e saltar
Girar sem parar
Gritar de alegria 
Esse é o dia! 



267 - MESMO QUE NA NOITE 

Mesmo que na noite eu esteja só.
Cuidando de mim.
Mesmo que a tristeza 
Invada o meu coração
Dás-me alegria logo pela manhã.
Quando nada mais me alegra ponho em Ti a minha esperança.      
E pela mão me guias por um caminho feliz.
Tu és o meu Senhor. 
Bondoso ajudador.  



268 - A BÍBLIA 

A Bíblia. A Bíblia. Foi escrita para mim! 
A Bíblia. A Bíblia. Me faz feliz assim!
É um livro emocionante,  
De aventuras sem igual.
Foi escrito há muito tempo atrás, 
Mas mesmo assim é atual.
Tem histórias e profecias
É um livro genial, é... 
A Bíblia. A Bíblia.  Foi escrita para mim! 
A Bíblia. A Bíblia.  Me faz feliz assim!
É um livro sensacional, 
Não vais deixar de ler.
Me dá sempre respostas,
Quando não sei o que fazer.
E diz que Deus me ama,
E que também ama a ti, é...
A Bíblia. A Bíblia. Foi escrita para mim! 
A Bíblia. A Bíblia. Me faz feliz assim!



269 - ESTRELA DA MANHÃ

És a nossa Estrela da manhã. 
Cordeiro santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer. 
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é Tua Palavra,
Que não pode mentir.
Por isso estamos aqui. 

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



270 - OH! PROFUNDIDADE DAS RIQUEZAS

Oh! Profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. 
Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu?
Porque Dele, por Ele e pra Ele são todas as coisas.  

Glória! Glória! 
Glórias sejam dadas, pois a Ele, eternamente. Amém. 
Glórias sejam dadas, pois a Ele, eternamente. Amém.



271 - NÃO ME IMPORTA SE O SOL NÃO BRILHAR

Não me importa se o sol não brilhar. 
Jesus é meu. Sim, sempre meu.
Não me importa se escurecer. 
Cristo comigo está.

Nunca me desampara. Sim seguro estou. 
Nas horas difíceis, sim cantando eu vou.
Sempre alegre, alegre!
Pois não me importa se o sol não brilhar. Cristo comigo está!



272 - TEUS ALTARES

Quão amáveis são os Teus tabernáculos,
Senhor dos Exércitos!
A minh’alma suspira e desfalece 
Pelos Teus átrios!

O pardal encontrou casa, 
A andorinha ninho para si...
Eu encontrei Teus altares, 
Senhor Rei meu e Deus meu...

Bem-aventurados aqueles que habitam 
Em Tua casa...
Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios, 
Vale mais que mil... 

Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória!
Não negará bem algum aos que vivem corretamente...



273 - O REI DA GLÓRIA 

O Rei da glória, o Rei dos reis
Senhor dos senhores
Soberano Deus
É Jesus, É Jesus, É Jesus

Desceu da glória e homem se fez
Varão de dores, servo sofredor
Padeceu, sim, Jesus padeceu

Sim, Cristo entregou sua vida
De forma espontânea Ele a deu
Ninguém poderia obrigá-lo
Foi seu próprio amor que o moveu

Por isso reina acima dos céus
E tem o nome capaz de nos salvar
É Jesus, só Jesus, só Jesus

Virá em breve, o Rei dos reis,
Vestido em glória
Com todo o seu poder voltará
Sim, Jesus voltará!



274 - EM CADA DIA 

Em cada dia, Senhor, te buscar,
Cada momento, teu no - me louvar,
Meu pensamento cativo levar:
Tudo, ó Cristo, pra ti.

A minha vida e tudo que sou
É teu Senhor, eu te dou.
Tudo que tenho, talentos e bens
São teus Senhor, tu os tens.

Cada palavra que eu venha a dizer,
Todas as coisas que eu possa fazer,
Sejam repletas de glória ao teu ser,
Tudo, ó Cristo, pra ti!



275 - DE TODAS AS TRIBOS 

De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão Te louvar,
De tantas culturas, línguas e nações,
No tempo e no espeço, virão Te adorar!

Bendito seja sempre o Cordeiro
Filho de Deus, Raiz da Davi
Bendito seja o Seu Santo nome
Cristo Jesus, presente aqui!

Remidos, comprados grande multidão
Muitos virão Te louvar,
Povo escolhido, Teu reino e nação
No tempo e no espaço, virão Te adorar!

E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor,
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar, pra Teu louvor!



276 - ENQUANTO EU CALEI 

Enquanto eu calei
O meu pecado
Envelheci eu sei
De tão cansado

Porque a tua mão
Pesava sobre mim
E o meu vigor
Chegou ao fim
O meu pecado então
Eu não mais ocultei
Do meu Senhor e Rei

Assim eu confessei 
O meu pecado
E pelo sangue de Jesus
Eu fui lavado



277 - LOGO DE MANHÃ 

Logo de manhã quero te buscar
Tua voz ouvir
Teu amor sentir
Estender as mãos
Para te louvar
Derramar meu coração
Sobre teu altar

Pois tu sabes bem
Tudo quando há em mim
Vou te seguir e te amar até o fim

E no fim do dia, 
Quando o sol se for
Te adorarei, te darei louvor
Mesma escura à noite
Brilha a tua luz
Em teus braços 
Eu descanso... 
Meu senhor Jesus.



278 - ÁGUA CRISTALINA 

Como água cristalina
De um rio que vai pro mar
A minha alma vai a Ti só pra te adorar
E cantar tua bondade
Meu Senhor, meu bom Jesus
Aleluia, ó minha 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
Aleluia, ó minha alma ao Senhor louvai.

Como a abelha necessita
Do néctar de uma flor
Eu não sobreviveria longe de Ti
Ó meu Senhor
Pois Tu és o meu auxilio
Minha vida, minha paz
Aleluia, ó minha alma ao Senhor louvai.
Aleluia!



279 - ELE É EXALTADO

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus
Eu o louvarei

Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado
O Seu nome louvarei

Cristo é o Senhor
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus



280 - AO NOSSO DEUS 

Ao Nosso Deus que se assenta no trono
E ao Cordeiro pertence à salvação (BIS)
E o louvor e glória e a sabedoria
E as ações de graça e a honra
E o poder e a força sejam ao Nosso Deus
Pelos séculos dos séculos! Amém!



281 - JESUS EM TUA PRESENÇA 

Jesus em Tua presença, reunimo-nos aqui
Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai.
E o véu que separava já não separa mais
A luz, 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.



282 - POR MIM MORREU JESUS

Por mim morreu Jesus
Cravado numa cruz
No monte do Calvário
Por mim morreu Jesus

Por mim ressuscitou
Vitória sua ganhou
E a destra do seu Pai está
Por mim ressuscitou

Pra mim seu voltará
E ao céu me levará
Pra sempre cantarei louvor
Pra mim sim voltará



283 - ENQUANTO ORAMOS 

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



284 - GLÓRIA PRA SEMPRE 

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá
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!



285 - MENTE E CORAÇÃO

Ah. Como é bom poder
Aos pés da cruz
Depositar
Este meu fardo
Pesado e árduo
De carregar
E não ter que andar
Ansioso de nada senão
A Deus tudo levar
Grata e súplice oração
E a paz de Deus então
Mente e coração guardará
Em Cristo Jesus

Ah. Como é bom poder
Aos pés da cruz
Depositar
Este meu fardo
Pesado e árduo
De carregar
E não ter que andar
Ansioso de nada senão
Sobre Ele lançar
Cada problema, cada aflição
E a paz de Deus então
Mente e coração guardará
Em Cristo Jesus

Ah. Como é bom poder
Como é bom saber



286 - SALMO 96

Cantai ao Senhor um cântico novo 
Cantai ao Senhor todas as terras
Cantai ao Senhor bendizei o seu nome 
Proclamai a sua Salvação
Anunciai entre as nações a sua glória 
Entre Todos os povos
As suas maravilhas porque grande é o Senhor Mui Digno de ser louvado 
Mais temível do que falsos deuses

Glória e majestade estão diante dele 
Força e formosura no seu Santuário



287 - RESPLANDECEU

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 na cruz 
Morreu 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!



288 - O MEU LOUVOR 

O meu louvor é fruto 
Do meu amor por ti Jesus, 
De lábios que confessam o teu nome
É fruto de tua graça 
E da paz que encontro em Ti 
E do teu Espírito que habita em mim
Que habita em mim

Ainda que as trevas venham me cercar, 
Ainda que os montes desabem sobre mim
Meus lábios não se fecharão, 
Pra sempre hei de te louvar

Ainda que cadeias venham me prender
Ainda que os homens se levantem contra mim
Meus lábios não se fecharão
Pra sempre hei de te louvar



289 - A COMEÇAR EM MIM 

A começar em mim
Quebra corações
Pra que sejamos todos um
Como tu és em nós
Onde há frieza
Que haja amor
Onde há ódio o perdão
Para que o teu corpo
Cresça assim
Rumo a perfeição



290 - EM NOME DO SENHOR JESUS

Em Nome do Senhor Jesus 
Quero me entregar 
Pra sempre ao meu Deus
Eu sei que tentações virão,
Mas, Cristo já venceu
Morrendo em meu lugar
Agora por todo o meu caminho,
Não vou ficar sozinho
Confio no Senhor
Entrego a Ele o meu futuro,
Pois, sei que estou seguro
Nas promessas do Meu Deus



291 - REI DAS NAÇÕES 

Grandes são as tuas obras
Senhor, todo poderoso
Justos e verdadeiros são
Os teus caminhos

Ó rei das nações
Quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó rei das nações
Quem não te louvará?
Pois só teu nome é Santo

Todas as nações virão
E adorarão diante de Ti
Pois os teus atos de justiça
Se fizeram manifestos



292 - DEUS, SOMENTE DEUS 

Deus, somente Deus,
Criou o mundo e o que nele há,
O ser que pode respirar,
Existe pra mostrar,
A glória do Senhor.

Deus, somente Deus,
Os seus mistérios pode revelar
Os seus desígnios, quem jamais
Um dia conheceu
Pois Deus, somente é Deus.

Deus, somente Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação,
Se erga para dar
Louvor somente a Deus.

Deus, somente Deus,
Eternamente em nós há de inspirar,
A alegria de adorar
Desejo de exaltar,
A Deus somente a Deus.

Deus, somente Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação,
Se erga para dar
Louvor somente a Deus



293  - SEJA ENGRANDECIDO 

Seja engrandecido, óh Deus da minha vida,
Tu És o Deus da minha salvação,
És a minha Rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre Te exaltarão (2x)

Aleluia (aleluia)... Te louvo (te louvo)
Pois sei que sobre todos És Senhor
Aleluia (aleluia)... Te louvo (te louvo)
Pois sei que sobre todos És Senhor

Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),
Aleluia, louvemos ao Senhor
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),
Aleluia, louvemos ao Senhor



294 - AO ÚNICO

Ao único, que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao rei eterno imortal, invisível, mas real
A ele ministramos o louvor

Coroado és tu ó rei Jesus
Adoramos o teu nome
Nos rendemos ao seus pés
Consagramos todo nosso ser a ti...
Ao Deus eterno imortal, invisível, mas real
A ele ministramos o louvor

Coroado és tu ó rei Jesus
Adoramos o teu nome
Nos rendemos ao seus pés
Consagramos todo nosso ser a ti (2x)



295 - TU ÉS SOBERANO 

Tu és soberano sobre a terra
Sobre os céus tu és senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és tremendo
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti tu és tremendo



296 - AQUELE QUE ME AMA 

Aquele que tem 
Os meus mandamentos e os guarda
Esse é o que me ama (2x)

E aquele que me ama será amado por meu Pai
E eu também o amarei 
E me manifestarei a ele



297 - ALTO PREÇO

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



298 - NAS ESTRELAS 

Nas estrelas vejo a Sua mão,
E no vento ouço a Sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que ele é pra mim?

Eu sei o sentido do natal,
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que ele é pra mim?

Até que um dia seu amor senti,
Sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive, 
Longe, lá no céu,
Sem se importar comigo.

Mas, agora, ao meu lado está,
Cada dia sinto Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim!
Tudo é Jesus pra mim!



299 - FOI ASSIM 

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

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

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



300 - SANTO LUGAR 

Há de ter um lugar, 
Onde o tempo há de parar
Onde a paz se faz real, 
E o irreal amor não há, não.
Sei que há, pois Deus o diz 
Eu não posso duvidar
Mesmo que não possa imaginar, 
Espero o dia... Sim espero

Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar
Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar.

Há de ter um lugar, onde lágrimas não rolarão
Fracassado os dias maus, da vida em caos
Jamais verei, pois no lugar, santo lugar
Onde o inimigo ausente estará,
Face a face, a Cristo verei
E muitos verão, por isso eu canto



301 - A ALEGRIA

A alegria está no coração 
De quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele 
Que já conhece a Jesus
O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, Aleluia. Amém. 

Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia. (2X)

Cristo é a Rocha da minha salvação 
Com ele não há mais condenação
Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia,  aleluia...
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, Aleluia Amém.



302 - AMIGO VERDADEIRO 

Tu és a fonte de vida,
O centro de todas as coisas
Em ti eu encontro guarida,
Contigo eu sou vencedor
Tu és, da alegria a certeza,
O amor que toma o meu ser
A verdadeira riqueza
Que sustenta o meu viver
Tu és Jesus, o amigo verdadeiro
Que tenho conhecido
Na vida de meus irmãos
Tu és Jesus, eterno companheiro
O filho do Deus vivo, o Deus Emanuel
Tu és a mão estendida,
O cajado que traz direção
O pão que é repartido
Na vida de comunhão
Tu és a plenitude
Do espírito que habita em mim
Em Ti está toda a virtude,
Da glória e da graça sem fim.



303 - NOSSO DEUS É SOBERANO 

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



304 - PORQUE ELE VIVE 

Deus enviou Seu Filho amado
Para morrer em meu lugar
Na cruz sofreu por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está porque Ele vive

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que o meu futuro 
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo, então, terei vitória
Verei na Glória o meu Jesus que vivo está

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que o meu futuro 
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.



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

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

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



306 - BÊNÇÃO 

Vem derrama a paz
Vem derrama as bênçãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor
Dá-nos tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito
Pelo que tens sido
Pelo que farás em nós



307 - JUNTOS 

Juntos
Na mesma fé
No mesmo amor
Juntos na mente e o coração.
Temos em cada um
A mesma marca, o mesmo sangue
E a mesma cruz

Juntos
Somos um corpo em Cristo
Juntos
Somos um corpo vivo
Corpo que adora e que serve
Corpo que chora e se alegra
Corpo que parte e reparte as cargas do irmão

Cordas que foram partidas
Podem de novo soar
Corpo onde a vida é mais vida 
Vivendo em Jesus!



308 - ESTA PAZ

Esta paz que sinto em minh’alma
Não é porque tudo em mim vai bem;
Esta paz que sinto em minh’alma
É porque eu amo ao meu Senhor.

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

Este gozo que sinto em minh’alma
Não é porque olho ao meu redor;
Este gozo que sinto em minh’alma
É porque eu amo ao meu Senhor.

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



309 - I JOÃO 1:9

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



310 - FAMÍLIA 

Vem desfrutar do amor de Deus, 
Você e sua casa
Deixe Jesus que é o Rei entrar
Em seu coração
Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você.

Deus alcançou e modificou, toda a minha casa
Ainda que venha a tempestade, 
Não nos abalará
Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você
(Jesus quer trazer paz pra você)



311 - PÃO DA VIDA 

Cristo levou sobre si as nossas dores
Ele levou sobre si as nossas transgressões
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele
E por suas chagas fomos sarados

Cristo tomou sobre si as nossas maldições
Ele sofreu para que tivéssemos perdão
O seu sangue derramou 
Para nos resgatar das trevas
E nos lavar de toda iniquidade

Jesus, Pão da vida.
Jesus, Luz do mundo, Príncipe da paz
Maravilhoso Conselheiro
Fonte de eternidade e amor

Jesus, Deus Emanuel, Jesus Santo dos Santos.
Árvore da vida, 
Rio que brota do trono de Deus
Alegria profunda no meu coração

Recebe adoração
Jesus és digno de louvor



312 - SORRISO 

Se há alguém que não sabe sorrir 
Venha conosco aprender.
Deixe Jesus morar com você 
E o seu sorriso irá nascer.

No meu viver não há lugar 
Para a tristeza morar
Pois com Jesus feliz eu estou 
E sei que Ele me guiará.

Sei que irei um dia ao Céu 
Cantar louvores a Jesus
Que me salvou e me transformou. 
Por isto alegre sempre estou.

No meu viver não há lugar 
Para a tristeza morar
Pois com Jesus feliz eu estou 
E sei que Ele me guiará.

Se há alguém que não sabe sorrir 
Venha conosco aprender.
Deixe Jesus morar com você 
E o seu sorriso irá nascer.
E o seu sorriso irá nascer!



313 - SEMPRE SOU FELIZ

Por dentro. Fora. Alto. Baixo
Cristo vive em mim.
Por dentro. Fora. Alto. Baixo.
Cristo vive em mim.
Em mim Ele entrou e meu coração lavou.
Por dentro. Fora. Alto. Baixo
Cristo vive em mim.



314 - SOU FELIZ

Se paz a mais doce, me deres gozar,
Se dor, a mais forte, sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!

Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!

Embora me assalte o cruel tentador
E ataque com vis tentações,
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!

Meu triste pecado, por meu Salvador,
Foi pago de um modo cabal;
Valeu-me o Senhor, oh! Mercê sem igual!
Sou feliz! Graças dou a Jesus!

A vinda eu anseio do meu Salvador;
Em breve virá me levar
Ao céu, onde vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!



315 - RUDE CRUZ

Rude cruz se erigiu, 
Dela o dia fugiu, 
Como emblema de vergonha e dor; 
Mas contemplo esta cruz. 
Porque nela Jesus 
Deu a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz 
‘Té morrer eu a vou proclamar; 
Levarei eu também minha cruz 
‘Té por uma coroa trocar.

Desde a glória dos céus, 
O Cordeiro de Deus, 
Ao Calvário humilhante baixou; 
Tema a cruz para mim 
Atrativos sem fim, 
Porque nela Jesus me salvou.

Eu aqui com Jesus, 
A vergonha da cruz 
Quero sempre levar e sofrer; 
Cristo vem me buscar, 
E com Ele, no lar, 
Uma parte da glória hei de ter.



316 - MARAVILHOSA GRAÇA

Maravilhosa graça, maior que o meu pecar
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Pois alivia a alma, e vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus

Graça quão maravilhosa graça
Como o firmamento é sem fim
É maravilhosa, é tão grandiosa
É suficiente para mim
É maior que a minha vida inútil
É maior que o meu pecado vil
O nome de Jesus engrandecei e glória dai

Maravilhosa graça, traz vida perenal
Por Cristo perdoado, vou à mansão real
Ela alivia o meu fardo. 
Gozo de Deus o agrado 
Pela maravilhosa graça de Jesus



317 - Andam Procurando 

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

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

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



318 - MEU CORAÇÃO 

Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus é um Deus de amor
Minha alma está repleta de paz
Porque Jesus é a minha paz
Eu digo aleluia
Eu digo porque
Eu digo aleluia
Aleluia, amém.



319 - BUSCAI PRIMEIRO 

Buscai primeiro o Reino de Deus 
E a sua justiça
Todas as coisas vos serão acrescentadas;
A l e l u i a, A l e l u i a
A l e l u i a, A l e l u i a, A l e l u i a

Não só de pão o homem viverá, 
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus;
A l e l u i a, A l e l u i a

Pedi, pedi e dar-se-vos-á, 
Buscai e achareis.
Batei, batei e abrir-se-vos-á;
A l e l u i a, A l e l u i a



320 - É FÁCIL SORRIR 

Quando as coisas 
Não acontecem do jeito que eu quero
Em lugar de ficar triste 
É melhor quando eu espero
Pra saber o porquê, 
O que o Senhor quer me mostrar 
O que Ele quer dizer, quando não faz 
Aquilo que meu coração quer mais

É fácil sorrir quando a gente acredita 
Que Deus toma conta da nossa vida
E é tão bom saber que Ele vai suprir 
Qualquer necessidade que eu sentir, mas...

Ás vezes fica difícil acreditar 
Que aquilo que eu quero 
Não é o melhor pra mim
Então procuro meu Senhor 
E lhe digo que não consigo entender, 
Mas que posso crer 
Que Ele sabe realmente o que é melhor. 

Agradeço Senhor por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres
Agradeço porque apesar do que sou 
Senhor ainda me tratas, com tanto amor



321 - CALMO SERENO E TRANQUILO 

Calmo, sereno e tranquilo.
Sinto descanso neste viver
Isto devo a um amigo
Que só por ele eu pude obter

Ele é Jesus meu amigo
Meu Senhor, o Salvador
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus

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

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



322 - NO CONTROLE TU ESTÁS 

És meu pastor e nada faltará
Às águas calmas me levarás
Trazendo paz ao meu viver
E pela mão vais me guiar
Quando no vale eu passar
E eu não temerei

Pois no controle Tu estás
No controle Tu estas
No controle Tu estas
No controle Tu estas

Fazes tudo cooperar pro bem
Pois um plano soberano tens
E conheces quem eu sou
E criaste o que sou
E me ama como sou



323 - PROCLAMAI 

Ide por todo o mundo
E pregai o evangelho a toda criatura!
Mais do que palavras, uma ordem receber,
Pois Cristo é vida eterna 
Para todo que nele crê

Ide por todo o mundo
E pregai o evangelho a toda criatura!
Mais do que palavras, uma ordem receber,
Pois Cristo é vida eterna 
Para todo que nele crê

Mas como crerão em quem nunca ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue?
Hora de agir, a missão cumprir:
O evangelho proclamai!
Proclamai por toda terra,
Proclamai por todas as nações,
Proclamai o poder que do alto vem,
Até os confins da terra o evangelho Proclamai... Proclamai!



324 - MISSIONARIOZINHO 

Posso ser um missionariozinho 
Se falar de Cristo ao companheirinho
Posso trabalhar em minha terra. 
Manda-me pois, Senhor

Não preciso atravessar os mares 
Para dar aos outros novas salutares.
Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou.

Hei de orar e trabalhar fielmente. 
Caso Deus me chame seguirei contente.
Para os campos que vão branquejando, 
Dispõe de mim, Senhor.



325 - TOC TOC TOC 

Toc toc toc alguém me bate a porta
Toc toc toc alguém deseja entrar
É o mal querendo um lugarzinho. 
Não! Não! Não! Você não pode entrar. 

Toc toc toc alguém me bate a porta
Toc toc toc alguém deseja entrar
É Jesus querendo a casa toda. 
Sim, Senhor! Oh! Vem em mim morar!



326 - PARE 

Pare. Eu vou contar-lhe 
O que Cristo fez por mim.
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. Me Salvou!



327 - PASSARINHO COMO VAI 

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

Oh! Florzinhas como vão? 
Sua cores lindas são.
Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. 

Criancinha como vai? Você vale muito mais
Do que as aves. Do que a flor. 
Deus lhe tem amor!



328 - COM CRISTO NO BARCO 

Com Cristo no barco tudo vai muito bem
Vai muito bem. Vai muito bem. 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem
E passa o temporal.  

Passa o temporal. Passa o temporal.
Com Cristo no barco tudo vai muito bem
E passa o temporal. 

Com Cristo na vida tudo vai muito bem
Vai muito bem. Vai muito bem. 
Com Cristo na vida tudo vai muito bem
E passa a provação.   

Passa a provação. Passa a provação. .
Com Cristo na vida tudo vai muito bem
E passa a provação. 



329 - DO PÃO DO CÉU 

Do pão do céu me nutrirei.
Da fonte eterna beberei.
E quem beber, nos diz Jesus,
Jamais de sede sofrerá. 

Não mais sede, que dizeis? 
(Não mais sede assim será!)
Não mais sede, que dizeis? 
(Não mais sede assim será!)
E quem beber, nos diz Jesus,
Jamais de sede sofrerá.  



330 - LIVRO SEM PALAVRAS 

Meu coração era sujo, 
Mas Cristo aqui já entrou
E o seu precioso sangue 
Tão alvo assim o tornou
E diz em Sua Palavra 
Que em ruas de ouro andarei
Sim, lendo a Bíblia e orando, 
Na graça eu crescerei



331 - ANDO SÓ 

Ando só com Cristo, meu Senhor.
Minha vida lhe entreguei
Provo mais do seu imenso amor
Ele é meu eu sei 

Se você não sente paz. 
Não espere. Vem! 
Cristo deu-me a salvação. 
Quer lhe dar também.

Eu (ando com Cristo) 
Meu (Senhor) 
Provo mais do Seu imenso (Amor) 
Ele é meu, eu sei! (Eu sei) 

Ando só com Cristo, meu Senhor.
Minha vida lhe entreguei
Provo mais do seu imenso amor
Ele é meu eu sei 
Ele é meu. Eu sei!



332 - ACAMPANTES 

Somos acampantes. 
Acampantes que amam ao Senhor.
Acampantes. 
Acampantes que amam ao Senhor.
Usamos a Bíblia todo dia. 
Em oração com alegria. 
Vamos parar. Vamos negar. Nunca! 

Com a certeza e a firmeza vamos com fervor.
Acampantes. 
Acampantes que amam ao Senhor.
Que amam ao Senhor. Hei!




