Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
SOBRE A OBRA
O Espírito de Deus está aqui
Operando em nossos corações
O Hinário "Momentos com Deus" foi
montado com a finalidade de proporcionar
aos irmãos e irmãs em Cristo, momentos
de louvor e adoração diante do Criador. Ele
pode ser consultado no computador (uma
música específica), pode servir de fonte
para transparências a serem usadas em
retroprojetores,
como
também
ser
impresso em sua totalidade e colocado
como apostila à disposição do ministério
de louvor de sua igreja local.

4. Sala do Trono
Pai, eu quero contemplar
Tua glória e majestade.
5. Preciso de Ti
Preciso de Ti
preciso do teu perdão
6. Ele é exaltado

Este hinário contém em ordem aleatória
hinos antigos, louvores novos, sucessos no
meio "gospel", corinhos, músicas infantis,
louvorzão, rock, enfim, agradando a todas
as idades e estilos.
Elaborado em dezembro/02 esta primeira
versão obteve 90% de seu conteúdo
retirado de sites evangélicos na internet.

Ele é exaltado,
o Senhor é exaltado no céu
7. Jesus Cristo é o motivo
Jesus Cristo é o motivo
Da minha canção
8. Rompendo em Fé

"Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus
servos, e vós que o temeis, assim pequenos
como grandes"
Apoc. 19.5
"...Eu te louvarei entre os gentios, e cantarei
ao teu nome.
Louvai ao Senhor, todos os gentios, e
louvem-no, todos os povos"
Rom. 15.9 e 11

Cada vez que minha fé é provada
Tu me dás a chance de
crescer um pouco mais
9. A alegria está no coração
A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus
10. Fonte de Água Viva
Aquele que tem sede busca
Beber da água que Cristo dá

===================================

11. Celebrai a Cristo

ÍNDICE DOS LOUVORES
(Com a primeira estrofe)

Celebrai a Cristo, celebrai (4x)
Ressuscitou (2x)

===================================

12. Consagração

1. Leão de Judá prevaleceu!

Ao rei dos reis consagro tudo o que sou
De gratos louvores transborda o meu coração

Ouve-se o júbilo de todos os povos;
os reis se dobraram ao Senhor!
2. Fico Feliz
Fico feliz em vir a tua Casa.
Erguer minha voz e cantar

13. Leão da tribo de Judá
Ele é o Leão da tribo de Judá
Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou
14. Meu prazer
Em espírito e em verdade
Te adoramos (2x)

3. O Espírito de Deus
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15. Estrela da manhã
27. Nosso General
És a nossa estrela da manhã
Cordeiro santo que nos trouxe a paz

Pelo Senhor, marchamos sim
O seu exército poderoso é

16. Grande é o Senhor
28. Quão formoso és
Grande é o Senhor e mui digno de louvor
17. Rei das nações
Grandes são as tuas obras
Senhor todo-poderoso
18. Há momentos
Há momentos que na vida
Pensamos em olhar atrás
19. Já posso escutar
Já posso escutar o exército de Deus
Marchando sobre a terra
em plano de guerra vai
20. Jesus Cristo mudou meu viver
Jesus Cristo mudou meu viver (2x)
Ele é a luz que ilumina meu ser
21. Jesus te entronizamos
Jesus te entronizamos
Declaramos que és rei (que és rei)
22. Não vou calar meus lábios
Não vou calar meus lábios, vou profetizar
Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer
libertar (2x)

Quão formoso és
Rei do universo
29. Quero que valorize
Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus
30. Renova-me
Renova-me, Senhor Jesus
Já não quero ser igual
31. Seja engrandecido
Seja engrandecido
Oh, Deus da minha vida
32. Quão grande és Tu
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos
33. Senhor, formoso és
Senhor, formoso és
Tua face eu quero ver
34. Teu amor
Teu amor por mim é mais doce que o mel
Tua misericórdia é nova a cada dia

23. No dia de Pentecostes
35. Tua Palavra
No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu
Foi Deus quem mandou
o vento e o vento obedeceu

Tu a palavra é luz para o meu caminho
Tua palavra, lâmpada para os meus pés (2x)

24. Quarta Dimensão

36. Adoramos o Cordeiro

Eis que vejo os céus abertos
O esposo está chegando

Adoramos o Cordeiro
Adoramos o Rei dos Reis

25. Deus do impossível

37. Ao único

O meu Deus é o Deus do impossível
Jeová Jireh, o grande El Shaddai

Ao único que é digno de receber
A honra e glória, a força e o poder

26. Autoridade e poder

38. Bom é estarmos aqui

Os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião

Bom é estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar seu santo nome

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6
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39. Deus de amor
Quero trazer a memória
Aquilo que me traz esperança
40. Eu quero é Deus
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Não importa o que vão pensar de mim
Eu quero é Deus

glória, glória, aleluia
vencendo vem Jesus
51. Grande é o Senhor
Grande é o Senhor
e mui digno de louvor
52. Jeová é o teu cavaleiro
Jeová é o teu cavaleiro
que cavalga para vencer

41. Aclame ao Senhor
53. Não existe nada melhor
Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há

Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus

42. Te agradeço
54. Não há Deus maior
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer

Não há Deus melhor
não há Deus tão grande

43. Tu és fiel Senhor
55. Teu Caminho
Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste
Pleno poder aos teus filhos dará

O teu caminho ó Deus é de santidade

44. Vem Espírito

56. Teus Altares

Aqui eu vim para dizer
Que eu quero mais te conhecer

Quão amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos exércitos!

45. Quero Celebrar

57. Primeiro Amor

Quero celebrar minha nova vida (2x)
Eu não queria mais viver
Mas teu perdão me faz renascer

Quero voltar
ao início de tudo
encontrar-me contigo Senhor

46. Espelhos Mágicos

58. Santo

Os homens e seus espelhos mágicos,
Nada vêem além de se mesmos.

Santo é o Senhor
poderoso
digno de toda glória

47. Aguaceiro e Chuvarada
59. Solta o cabo da nau
Aguaceiro e chuvarada
é o que Deus vai derramar
48. Ah! eu quero sim
Ah, eu quero sim
o teu amor Senhor
49. Eu te louvarei

Solta o cabo da nau
toma os remos nas mãos
e navega com fé em Jesus
60. Vamos adorar a Deus
Vamos adorar a Deus (2x)
vamos invocar seu nome

É es tu,
A única razão da minh’adoração
Oh! Jesus!

61. Muita unção

50. Vencendo vem Jesus

62. Deus faz

Já esta nesse lugar, o maior nome que há
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Meu irmão
Lute pra vencer
Vista a armadura de poder

Cristo está comigo
Nele eu posso confiar
75. Com muito louvor

63. Dia inesquecível
O dia que nascia ...
Seria para sempre inesquecível

Deus não rejeita oração
Oração é alimento...
76. Festa no céu

64. Aqui tem glória
Esse lugar está cheio de glória
O homem de branco está aqui

Vai haver festa no céu e vai
Ter anjos voando
77. Com Cristo é vencer

65. Não reclame
Nesta vida que você vive
Enfrentando sei que há
Muitos espinhos pra pisar na caminhada

Eu sei que a tua vida por ai
não é tão fácil de seguir,
78. Basta uma palavra

66. 500º

Vou contar-lhe a história de um coxo

Uma chuva diferente agora
está se formando no céu

79. Fogo santo

67. Recompensa

Fogo Santo, Santo fogo
Fogo consolador

A obra do Senhor ninguém pode parar

80. Hino da vitória

68. Eis-me aqui

Quem é o homem que teve o poder
De andar sobre o mar

Santo Espirito vem encher-me
faz a obra eis - me aqui
69. Razão do meu viver
Neste santo lugar... o meu louvor...
Quero oferecer a ti Senhor!
70. Minha benção
Já na alva luz do dia a raiar
Lá estava a cena que me impressionou
71. Vitória pra você
Se você esta pensando em largar a cruz
O caminho de vitória só há em Jesus
72. Deus responde
Não deixe que as lutas venham apagar
O brilho e a alegria que há em você
73. Vai, povo meu
Vai, vai povo meu
Vai porque na tua frente esta o teu Deus
74. Cristo está comigo

81. Cachoeira de poder
Se tem azeite, tem o vaso
Se tem o vaso, tem o barro
82. Santo, santo
Bendito é o Cordeiro Filho de Deus,
que venceu
83. Oferta agradável a ti
A tua palavra escondi
guardada no meu coração
84. Forte campeão
Saia deste grande abismo,
deste mar de solidão
85. Deus tem poder
Eu não vou parar de navegar
Não vou me desesperançar com Jesus
86. O Chamado
Desde o ventre de minha mãe
Tu já me sondavas
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87. Tudo novo

99. Lírio dos Vales

Eis que tudo novo se fez
Tudo se fez novo

Santo! Santo! Santo!
Te adoramos

88. Vou Seguir

100. O Poder do Teu Amor

Se você já pensou em desistir,
Tenha fé e não pare de sorrir,

Venho a ti Senhor
Muda-me, renova-me

89. Onde Jesus Mora

101. Ventos de Avivamento

Vejo nos seus olhos, uma lágrima rolar

O meu coração tem anseio
De ver tu glória,

90. Para Sempre
102. A Mão do Mestre
Para sempre no céu vou cantar
Para sempre no céu vou louvar

No olhar de um irmão
Vejo a mão do Mestre

91. Lugar de Glória
103. Ao Amigo Distante
Muito em breve...
Conhecerei a cidade do meu grande Rei

És amado amigo, e eu oro por ti
Embora tão longe, contigo estou

92. Imagine
104. Castelo Forte
Imagine um lugar onde tudo é muito lindo...
Imagine um lugar onde não haverá dor

Castelo forte é o nosso Deus
Espada e bom escudo

93. Ele é Poder
105. A Quem Temerei?
Ele é poder
Todo poder
Em suas mãos está todo poder

O Senhor é a minha luz e a minha salvação
A quem temerei? Não temerei

94. Sem Limites

106. Não Temas

Este mundo te parece tão normal,
Oferece coisas que te trazem dor

Não temas
Agindo eu, quem impedirá?

95. Cidade Santa

107. Deus de Amor

Dormindo no meu leito,
Em sonho encantador.

Tantas lutas, tantas dores
Num deserto pareço estar

96. Caminho da fé

108. Manancial

Cada dia que se passa
São lutas sem cessar

Senhor, estou aqui para te adorar
Em tua presença desejo estar

97. Pai te amo

109. Coração Igual ao Teu

Pai eu te amo
Te louvo
E te adoro

Se tu olhares Senhor, pra dentro de mim.
Nada encontrará de bom

98. A Mensagem da Cruz

110. Diante do Trono

Rude Cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu

Eu me prostro diante do trono
Eu me prostro diante do Rei
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111. Águas Purificadoras
Existe um rio, Senhor
Que flui do teu grande Amor
112. Sonhos
Planos que mudam
Sonhos tão irreais
113. Tudo Que tem Fôlego
Tudo que têm fôlego
Louve ao Senhor
114. Águas do Trono
Louve ao Cordeiro
E sua vida a Ele entregue

Minha alma está sofrendo
Tanta coisa estou querendo e não consigo
124. O Grande Amigo
O que a gente mais precisa
Para ser feliz
125. Na Unção de Deus
Quando as lutas vierem contra ti
Irmão insista ainda não é o fim
126. Nenhuma Condenação Há
De todas as provas que eu
Já passei
É bem difícil Senhor
127. Basta Querer

115. Rei da Glória
O meu Deus não está morto
Nem pendurado no madeiro

Meu pensamento
Vive em Você
A luz do meu viver
Senhor ...

116. Fale Outra Vez
128. Rei dos Reis
Quantos problemas assolam o mundo
E as pessoas não encontram o caminho certo

Nossos corações se abrem,
Nossas vozes se levantam

117. Águas Cristalinas
129. Solução
É bom te ter, aqui comigo Senhor, Senhor
É bom sentir o Teu fluir

Não, não deixes tudo se acabar
Assim desse jeito

118. O Amor Nunca Perde
130. Vem Santo Espírito
Não adianta lutar com as armas do mal
119. Creio em Ti
Quando penso que sou fraco
sua voz me fortalece.
120. Se tu quiseres crer
Muitos vão orar
E querem encontrar alguém
121. Santo! Santo! Santo!
Você já pensou no céu de luz
Nas coisas que vamos ter,
122. Faraó ou Deus
Eis o mar
Atrás vem Faraó
123. Momentos

Vem Santo Espírito (4 vezes)
Oh vem (2 vezes)
131. Alegrai-vos No Senhor
Alegrai-vos no Senhor
Vós todos os seus santos
132. Como Não Te Adorar
Como não Te adorar?
Tu és nosso Pai de amor
133. Glória Pertence a Ti
Glória pertence a Ti
Honra pertence a Ti
134. Meu Louvor Virá de Ti
Do Senhor me vem a inspiração
É louvor do alto no coração
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135. Nosso Comandante

147. Vai e Não Peques Mais

Nosso comandante é Jesus Cristo
Maravilhoso, Filho de Deus

Se o inimigo te vem acusar
Com teus pecados te quer condenar

136. O Meu Canto

148. Anjos de Deus

O meu canto
É um canto de alegria

Se acontecer um barulho
Perto de você

137. O Nome de Jesus

149. Sonda-me

O Nome de Jesus é poderoso
O Nome de Jesus é sobre todos

Senhor, eu sei que Tu me sondas
Sei também que me conheces

138. Opera Nesta Hora

150. Amor Em Qualquer Língua

Opera nesta hora
Um milagre em nossa vida, enfim.

Je'taime, te amo,
Os sons são diferentes
os mais lindos que eu ouvi

139. Poderoso
151. Amor Em Qualquer Língua
Ele é poderoso
Ele e o Rei dos reis

Te amo
Oui je t'aime

140. Pra sempre em meu coração
152. Glória a Deus
Eu queria o tempo parar
De novo lhe fazer ninar
141. Rei dos Reis/Eu Celebrarei/
Se o Espírito de Deus
Rei dos Reis, Senhor dos Senhores
Glória! Aleluia!

Se te sentes oprimido
E não podes louvar a Deus
153. Algemas Caíram
Algemas caíram das minhas mãos
Quando Cristo na cruz por mim expirou
Eu só ando ligado no meu Senhor

142. Santo Deus, Usa-me
154. Anjos Poderosos
Santo Deus, Tu és a vida em mim
O amor que tem fim

Sou guardado por um anjo
Um anjo que me guarda com amor

143. Bem Querer
155. Eu Vou Morar No Céu
És o meu bem querer,
Meu Mestre

Eu vou morar no Céu. ( 4x )

144. Bem Querer 2

156. Há Poder No Sangue de Jesus

Que bom é ter você comigo
Deitar no teu colo e receber carinho

Muitos não entendem quando são provados
Ficam desesperados sem saber o que fazer

145. Como Está Teu Coraçao?

157. Faz o Coração Ter Paz

Como está o teu coração?
Esta cansado de sofrer

Quando lembro do meu passado
Do que fui capaz de fazer

146. Quero Estar

158. Jesus Vem

Eu só quero estar onde tu estás
Todo tempo em tua presença

Eu tenho tanta coisa pra dizer
te explicar o meu viver, viver
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159. Levanta a Bandeira

171. A Dor de Lázaro

Jesus é forte, o seu nome é poderoso
Ele é maravilhoso

Eu tentei falar
Mas não pude me aproximar de ti

160. Mais Perto

172. Canção de Bartimeu

Mais perto
Quero estar meu Deus de ti!

Espero há tanto tempo...
Meu sonho é ver a luz

161. Oh, Glória!

173. Entre Nós Outra Vez

Eu sinto o amor de Deus em mim,
Eu canto, louvo a Deus sempre assim

Foi tão triste ver no teu olhar
a dor que ali sentias

162. Parece Até Um Sonho

174. O Filho Pródigo

Em breve o crente finda
Seu sofrimento aqui

O mundo me deu flores quando lá
Cheguei

163. Quem Pode Ver?

175. O Lamento de Israel

Quem pode ver?
O que estou vendo

Quando em cativeiro nos levaram de Sião
176. O Mar Vermelho

164. Quer Vitória?
Preciso ir além desse deserto
Irmãos amados
Sei o quanto tens chorado
165. Sou Feliz
Amigo, ouça agora neste hino
o que vou dizer:
Jesus é o único amigo e quer salvar você

177. Para Onde Vão as Aves
Frente ao mar no crepúsculo eu pude
contemplar
178. Cante
Cante, ó minh'alma, que nasceu pra cantar

166. Você Já Imaginou?
179. Ele Vive
Você já imaginou irmão
como vai ser na glória?

Eu acredito em Deus
E que Seu Filho Jesus Ele nos deu

167. Acredita...
180. Viagem da Oração
Hei, não fica assim
Solidão não vai trazer a solução

Ao abrir da minha boca
Sem o interferir da minha emoção

168. Escrevi
181. Pobre Perdido
Escrevi essa canção pra dizer
Tudo que sinto por você estrela da manhã

Eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus
Quando Ele estendeu a sua mão para mim

169. Meu Universo
182. Um Milagre Senhor
Há tanta gente por aí sem paz no coração
170. A Chama e o Vento
Um dia a gente percebe
Que a vida é uma chama

Não consigo entender o que
Tu vês em mim
183. Tudo Em Mim
Por todos os caminhos que andei
Jamais pensei poder te encontrar
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184. Gênesis
Você me pergunta quem sou
Aonde estou , pra onde vou..
185. Por toda minha vida

É só esperar acontecer
É só continuar e não deixar
Que as lágrimas embacem o olhar
197. Yeshua Hamashia
Na cidade de Davi, no monte de Sião
Em Jerusalém louvamo-te Senhor

Não me olhe assim
Com esse ar de quem sonhou

198. Edifica

186. Mais que vencedor

Edifica em mim, uma morada para Ti

Jesus em tua fidelidade eu me abrigo

199. Asas

187. O segredo de dar

Descobri que a vida
Em liberdade posso viver

Dê e Deus te devolverá
mui grande medida sacudida
188. Lindo Coral
Arcanjos, serafins, todos
Cantando juntos
Nesse lindo coral
189. Vai Moisés
Meu Israel cativo está
Deixa meu povo ir!
190. Exaltai
Entrarei em tua presença, ó Deus,
com sacrifícios de louvor
191. Quando entro em Tua presença
Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor
192. Sempre orando
Sempre orando no espírito.
Em todo o tempo e lugar
193. Sou um Milagre
Nunca houve noite que pudesse impedir
O nascer do sol e a esperança

200. Ao Deus de Amor
Ao Deus de amor
E de imensa bondade,
201. Sossegai
Ó Mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor!
202. Santo! Santo! Santo!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo de manhã cantaremos Teu louvor.
203. Porque Ele vive
Deus enviou Seu Filho amado
Para sofrer em meu lugar;
204. Purifica-me
Purifica-me oh! Senhor Jesus
Purifica-me no Teu sangue
205. Dupla Honra
Quem prepara para mim
mesa frente ao inimigo
206. Encontro

194. Coração Valente

Procurei, a paz, o amor,
A ternura e o encontro sem igual,

Este é o coração valente, ele ama toda a gente

207. Filho Pródigo

195. Cantai

Um filho perdido,
Voltou arrependido

Cantai, perto está o senhor
208. O Senhor É a Minha Luz
196. Plano Melhor
O Senhor é a minha luz

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6
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A minha salvação
221. Compromisso
209. Tenha Fé
Tenha fé irmão ( 3x )
E vença o inimigo em Nome do Senhor Jesus.

Não existe nada melhor,
do que estar diante de Deus
222. Deus Eterno

210. Promessa (Vou voar..)
Vou voar em direção ao céu de Cristo
Isto foi Ele mesmo quem me prometeu

O Deus tu és o meu Deus forte,
A minha fortaleza, minh' alma tem sede
De ti Senhor.

211. Noite Colorida

223. É hora de adorar a Deus

Outro dia, sentada na beira da estrada
Além do horizonte avistei o infinito

É hora de adorar a Deus,
é hora de glorificar-lhe

212. A Esperança é Jesus

224. Quando terminar esta vida

Não há esperança alguma pra
um mundo onde Deus não está

Quando terminar esta vida
e lá no céu eu chegar

213. Deus é bom demais

225. Refrigério

Rendei graças ao Senhor
Porque Ele é bom - 2x

- 3x

Tua voz me traz consolo e refrigério
Como águas de nascente a transbordar

214. Deus cuida de mim

226. Viemos aqui neste lugar

Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali

Viemos aqui neste lugar
Nos unimos Senhor só pra te adorar

215. Happy Day

227. Ao que está assentado no trono

Oh Happy Day Oh Happy Day
Oh Happy Day Oh Happy Day

Ao que está assentado no trono e ao
Cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória,

216. A UNÇÃO
228. Espírito enche a minha vida
A unção
cai em mim

Espírito enche a minha vida,
enche-me do teu poder

217. Ele Vem
229. Estamos todos congregados aqui
Se você pensa que o meu Deus
Ainda está pregado

Estamos todos congregados aqui,
certamente abençoados também,

218. Palavras
230. Nas estrelas vejo a tua mão
Eu
poderia ficar a vida inteira

Nas estrelas vejo a tua mão!
e no vento ouço a sua voz

219. Tudo o que Jesus conquistou
231. Senhor, és a vida e o amor
Tudo o que Jesus conquistou na cruz
É direito nosso, é nossa herança
220. Vejo o Senhor
Vejo o Senhor,
Exaltado na adoração do povo desta terra.

Senhor, és a vida e o amor,
és a força e poder,
a esperança que tenho em meu ser,
232. Deus da Família
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Senhor abençoa , a minha família
Vem ser como um muro ao redor

Existe um Deus no céu
que a letra no papel não pode descrever

233. Promessa

245. Grata Nova

Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar
Parece mesmo que suas promessas eu não
vou viver

Grata nova Deus proclama hoje,
ao mundo pecador!
246. Alvo mais que a neve

234. IEOWA
Sou grato por tudo o que tenho
O tesouro maior deste mundo

Bendito seja o Cordeiro que
na cruz por nós padeceu
247. A esperança é Jesus

235. Só Jesus a vida satisfaz
Só Jesus a vida satisfaz,
Vida verdadeira ele me dá,

Não há esperança alguma
Para a mundo onde Deus não está
248. Amar você

236. Jacó segurou o anjo
Jacó segurou o anjo,
segurou o anjo e não quis largar

Quando o amor toca o coração
Traz um sentimento maior que a paixão
249. Meu Amor

237. Não morrerá
O amor sem Deus, tão passageiro é

Não me olhe assim,
Com esse ar de quem sonhou

238. Pai Nosso (Mt.6:9-13)

250. Livre para Voar

Pai nosso que estás no céu
santificado seja o teu nome

Erga agora a cabeça
Não fique triste... oh não

239. Ouve, Senhor

251. Os guerreiros se preparam

Ouve, Senhor
as palavras de afronta

Os guerreiros se preparam
para a grande luta

240. Cheiro das águas

252. Envia Tua unção

Há esperança para o ferido
como árvore cortado,
marcado pela dor

Envia Tua unção para curar

241. Soldado Ferido

Deus prometeu com certeza,
Chuvas de Graça de mandar

Há muitos feridos,
choram de angústia e de dor
242. Asas da Alva

253. Chuvas de Graça

254. Conversão
Oh, quão cego andei, e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador!

Senhor, tu me sondas e me conheces;
conheces o meu deitar e o meu levantar

255. Eu Marquei Um Encontro Com Deus

243. Oh Senhor Jesus!

Nesta Noite Feliz, Neste Santo Lugar

Oh Senhor Jesus!
Atende minha oração

256. Não Posso Viver Sem Você Meu Irmão

244. Deus dos deuses

Não Posso Viver Sem Você,
Você Faz Parte Do Corpo De Cristo.
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257. Vem Com Josué Lutar Em Jericó

269. Não importa meu amigo quem tu és

Vem Com Josué Lutar Em Jericó

Não importa meu amigo quem tu és
Se à sombra do Calvário tu estás

258. Eu Navegarei
270. Quão bom!
Eu navegarei
No oceano do Espírito

Oh quão bom e quão maravilhoso é
Que os irmãos vivam em união

259. Glorifica
271. Segura a mão de Deus
Glorifica, glorifica
Glorifica a Jesus, o Rei Majestoso, Poderoso

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar

260. Aleluia
272. Na Casa de Meu Pai
Aleluia! Aleluia!
261. Cem Ovelhas
Eram cem ovelhas, juntas ao aprisco
Eram cem ovelhas, que o amante cuidou
262. Castelo Forte
Pra que fingir
sorrir pra não chorar
pra que mentir
263. O Verdadeiro Amor
Quando tenho medo de fracassar
Quando tenho medo de não vencer
Quando tenho medo de ser
264. Um perdão real
Um perdão real vos entregou o Rei
A vós, soldados Seus;

Na casa de meu Pai
Há unção e há poder!
273. João viu
João viu milhares e milhares de anjos
que voavam ao redor do trono
274. Alma abatida
Se tu, minh'alma
a Deus suplica
E não recebes, confiando fica
275. Vem Cear
Cristo já nos preparou,
um manjar que nos comprou,
E agora, no convida a cear
276. Proteção
Seja aonde for, a tua mão me guiará,

265. Firme nas promessas
277. Eu não me esqueci de ti
Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador;

Se as ondas desta vida
destruírem tua fé

266. Adoração
278. Amor verdadeiro
Adorai o Rei do universo!
Terra e céus, cantai o Seu louvor!

Amor verdadeiro,
Amor sem palavras

267. Quão bondoso amigo é Cristo

279. Ressuscitou!

Quão bondoso amigo é Cristo
Carregou com a nossa dor

Ressuscitou! Ressuscitou!
Ressuscitou! Aleluia!

268. Visitante

280. Palavras

Visitante, seja bem vindo
Sua presença é um prazer

Com gemidos que palavras
não podem explicar
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281. Espírito Santo
O Teu Espírito
Resplandece em nós
282. Perto de Mim
Perto de mim
Sinto tua presença no olhar
283. Todos os Dias
Todos os dias quando o sol se põe
Vem a verdade ao escurecer
284. É com Você que eu vou
Sempre teu amor está presente
Sua voz, em meu viver eternamente

Lembro-me quando andava
Perambulando na noite
294. Mistério de Deus
Hoje eu acredito
Por muito tempo desconheci
295. Agnus Dei
Alleluia Alleluia
For our Lord God Almighty reigns
296. O Inimigo
Se você não me conhece,
eu vou me apresentar
Tem sido assim, pra que mudar
297. Jesus voltará

285. O dom de amar
As horas se passaram aqui
Tanta coisa e eu não percebi

Tudo nos mostra que Cristo já volta;
Breve Jesus voltará!
298. Outra Vez

286. Por Amor
Faz tanto tempo
Mas não esqueci

Quantas vezes, quiseste então mudar...
Teu pensar, teu modo de agir...
299. História da Bíblia

287. Roda Gigante
Tudo que tenho de tudo que possuo,
é meu tesouro, meu entendimento

Vou lhe contar uma História da Bíblia
história que fala sobre o Salvador
300. Vai dar Tudo Certo

288. Pelo som do meu coração
Pelo som do meu coração,
pulsação que é de viver

Se a gente colocar a nossa Fé em ação
E confiamos e oramos a Deus
301. Vaso Novo

289. Fonte
A água da fonte parece brotar
Dos olhos de um povo, intenso chorar

Eu quero ser,
Senhor amado
302. Sou de Deus

290. É de Deus
É de Deus irmão, é possível sim alcançar a
paz e vencer o mal

Minha vida é só cantando
o que devo mais fazer?
303. Acusador

291. Santo
O nosso Deus está entre nós
Ele habita na oração
292. Holy
Holy, holy
Precious name of Jesus

Eu conheço as tuas mentiras
Esse pobre tom da tua voz
304. 5:50 AM (Dez para as Seis)
Abro os olhos sob o mesmo teto, todo dia
305. Príncipe

293. Louvado Seja Deus
Um menino nos nasceu
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Um Filho se nos deu
318. Criação
306. Em todo lugar
Não há quem possa tão longe
Que não possa ser visto assim
Os teus olhos em todo lugar
307. O bálsamo de Gileade
Vinde, voltemos ao Senhor
pois Ele nos despedaçou e nos sarará
308. Mais de Ti
OH! Santo Deus posso contemplar
O Seu poder e Suas maravilhas
309. Infinitamente mais
Se eu olho pra trás não vejo mais nada
O teu amor cobriu a multidão dos meus erros

Um dia discursa outro dia
E a noite conhecimento
319. Ver estrelas e sorrir
Você já imaginou o que seria de nós
Se não existisse o amor
320. O Sentido
Em seu coração
Mora um abrigo
321. Sermão do Monte
Bem aventurados são os pobres
Por que deles é o reino de Deus
322. O Silêncio
Uma bolha sobe do fundo do mar
Uma palavra sobe das funduras do silêncio

310. Extra!
Extra, extra! Extra, extra!
O mundo acabará amanhã de manhã
311. Consumo
Sua vida está sendo retalhada e destruída!
Sua vida está sendo cruelmente consumida!
312. Fumaça Arisca

323. Simplesmente
Tudo o que sair do azul bonito
Que vive entre as nuvens
324. Você
Você anda sozinho
Pelo seu silêncio

O sentido e a razão estão longe para alguém
325. Vitória
313. Cristo ou Barrabás
Nem sempre o que o homem pede é pão
Dizem por aí

Quando Deus quer dar vitória
Algo logo acontece
326. Humilha-te

314. Apocalipse Now
Quem é o Homem de quem tu te lembrarás?
Um dia sentado meditando,
procurando respostas
315. DEUS

327. Atitude
Caminhos escuros
Vida em preto e branco

Deus que faz o sol brilhar no dia
Faz o dia colorido com a flor que já nasceu
316. Sinfonia
Que a minha vida seja um louvor a Tí...
Cada momento , um acorde especial.
317. Galhos Secos

328. Ingratidão
Peço força, vejo lutas
O que quero, não recebo
329. Naves Imperiais
Somos como naves imperiais
A serviço do nosso Rei

Nos galhos secos de uma árvore qualquer
Onde ninguém jamais pudesse imaginar
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330. Necessário
Posso eu entrar no ventre de minha mãe
E voltar a nascer?
331. O Caminho
Preciso viver, preciso mudar
Preciso de algo para acreditar
332. O Tempo
O vento toca o meu rosto
Me lembrando que o tempo vai com ele
333. Perfeito Amor
Se todos vivessem o amor
Como Deus o criou
334. Preciso Voltar
Me vejo pensando
Nos dias que eu perdi
335. Tua Voz

Era uma vez, era cedo demais
Meio sem querer
343. Estórias Que me Contaram
Havia certa vez um homem
Que dizia o nome de Deus
344. Onde Está Seu Coração?
Seus olhos vivem
Um momento de dor
345. Pai Nosso
Pai nosso que está nos céus
Santificado seja o teu nome
346. Pedro Zé, Um Nordestino
Lá vem Pedro Zé, lá vem Pedro Zé
Um nordestino, pobre de menino
347. Pelas Ruas da Cidade
A mentira, a doença
A cobiça, falsidade

Busco encontrar alguém que me faça feliz
348. Quando o Amor Bate No Peito
336. A Beleza Eterna
Eu acreditei em meu coração
Em uma razão que é mais que emoção

Vale tentar, viver feliz
Azul do mar, planta e raiz
349. Quando o Verão Chegar

337. A Vinda
Virá entre nuvens além
O Rei pra nos resgatar

Quando o verão chegar
Eu quero ser mais forte
Do que sou

338. Bendize Ó Minh'alma Ao Senhor

350. Tempo

Bendize ó minh'alma ao Senhor
E tudo que há em mim

Tempo de nascer
Tempo de morrer

339. Carpe Diem (aproveite o Dia)

351. Uma Tarde de Outono

Quem chegou a liberdade da razão
Se sente como um andarilho

Uma tarde, uma ilusão
Olhos frios numa direção

340. Catedral Song

352. Voz do Espirito

I saw form the cathedral
You were watching me

Espírito,
Eu amo a Tua Voz, eu amo a maneira
Que me fazes Te sentir

341. Chame a Deus
353. Aviva
Se você não sabe para onde seguir
Se você percebe que não quer mais fingir
342. Era Uma Vez..

Eis-me aqui...
Venho Te entregar a minha vida
Minha oferta de amor,
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354. Nome Incomum

366. Sou Feliz

Acreditar que o mundo é perfeito, é uma
bobagem que não tem mais fim

Se paz a mais doce me deres gozar
Se dor a mais forte sofrer

355. Verdadeira Razão

367. Castelo Forte / Rocha Eterna /
Vitória em Cristo

Eu vejo o sol, eu vejo o mar,
vejo o brilho das estrelas

Castelo forte é nosso Deus
Espada e bom escudo

356. Santuário
368. Deus enviou o Messias
Faz de mim Senhor um Santuário
Puro e Santo e Verdadeiro

Muitos viveram a anunciar

357. I wish we'd all been ready/Left Behind

369. Deus Tremendo

Life was filled with guns and war, everyone
got trampled on the floor
I wish we'd all been ready

Quando eu preciso, chamo por Ele
Ele me ouve, me atende,
370. Vaso Quebrado

358. Um ladrão na noite / Deixados para
Trás
Vida e luta, guerra e almas
E todos são pisados pelo chão
359. Vitória só vem do Senhor
Perdidos, cansados os homens estão
Vitória só vem do Senhor
360. A Alegria do Senhor é nossa força

Jesus não mudou, é o mesmo
De antigamente...
371. Deus proverá
Há momentos na vida da gente
Que é preciso se humilhar
372. Jesus tem todo poder
Jesus, Jesus, este nome é autoridade
O Diabo treme ele tem que correr

A Alegria do Senhor é nossa força
373. Vôo Livre
361. Coração Adorador
Deus restaurou a nossa sorte
Restaurou a nossa alma

Vou voar, vou subir
Muito além das estrelas eu quero ir
374. Primeiro Amor

362. Senhor Jesus
Senhor Jesus, meu coração
Prostrado está em Teu altar

Eu me lembro que você
Sempre cantava na congregação
375. A Vitória é do povo de Deus

363. Não desista do seu sonho
Mesmo que todos os caminhos
Te levarem a pensar

O mar bravio...
Faraó se aproxima
376. Ditosa Cidade

364. Toma tua cruz
Toma tua cruz, e segue a Cristo
Toma tua cruz, sem temer

A ditosa Cidade deve ser linda,
Se eu pudesse eu iria pra lá agora
377. Sinceramente

365. Via Dolorosa
Pela Via Dolorosa
Em Jesus além se viu

Eu tenho algo em mim
Não posso explicar
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378. Pare de Sofrer

390. Soberano

A minha vida era triste
Não havia paz em mim

Soberano Deus
É teu meu coração

379. Em Cristo achei a liberdade

391. Unges

Em Cristo achei a liberdade
Um grande amigo sim

Senhor, eu ergo agora a minha voz
E peço a Ti a Tua unção

380. Eu Venci

392. Tudo em Cristo

Nesse hino quero te dizer
O quanto sou feliz
E sinto a minh´alma transbordar

Dantes trabalhava sempre com temor
Mas descanso agora em meu Salvador
393. Jesus sim, vem!

381. Teu povo
Reis e príncipes, verão o Teu poder
Da tua glória oh! Deus o mundo todo saberá

Jesus, sim vem do Céu em glória Ele vem
Ecoa a nova pelo mundo além
394. No Caminho Eterno

382. Seja Bendito
Te adoramos oh Senhor
Te adoramos oh Senhor

2x
2x

Lava-me Senhor
Inteiro com Teu Sangue
Me vem guiar

383. Daniel

395. Tremendo

Os manjares do Rei,
O contágio fatal

Rompem-se os céus
Com Tua Glória

384. Pastor

396. Basta uma Palavra

Ainda que lutas, tristezas e opressões
Abalem as estruturas do meu ser

Tenho tantas coisas pra te pedir Senhor
Mas por favor Jesus, faz um milagre...

385. Situações

397. O Vento do Espírito

Situações nesta vida me fazem sentir
Que não sou forte ao ponto de até resistir

Vem vento do Espírito
E sopra sobre todos nós

386. Incomparável

398. Salmo 139

Tu não habitas em tendas,
Nem em templos feitos por mãos

Senhor tu me sondas
E me conheces

387. Vai queimar, vai queimar

399. Eu preciso de Você

Vai queimar,
Vai queimar deixa o fogo te queimar!

Eu andei sozinho
400. A Vinda

388. Quando o Espírito de Deus fluir
Quando o Espírito de Deus fluir
Quem é mudo vai falar

Todo olho verá
Vindo das nuvens com grande Glória
401. Celebra a Vitória

389. Autor da Criação
Quando no horizonte
Surge a luz do sol

Vê! Quem te elegeu, te ungiu e consagrou
Não temas! Nos lábios santos teu nome
ressoou
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402. Sede Santos

414. Sempre comigo

Deus consagrou um povo escolhido
O amou profundamente

Sempre comigo tu estás ó Deus
Onde eu estiver

403. Havú El Shaday

415. Imensidão Azul

Havú El Shaday
Yeshua Hamashia

Em meus olhos
Um caminho a seguir
Sentimento novo para mim

404. Frágil Sopro
416. Quero ver os querubins
A vida é um frágil sopro
Em uma eternidade

Eis que um dia contemplarei
A face do Grande Rei

405. Jesus
417. Manda o Teu poder
A quem deves tu contar tua história
A quem deves tu dizer tudo que sentes
406. Não ceda
Quando as portas todas já estão fechadas
E não há uma saída para você
407. Cada dia Te conhecer melhor
Ensina-me a amar
Mesmo quando só há ódio em meu redor
Ensina-me a dar

Os fiéis oravam unidos
Num cenáculo ao Senhor
418. Prazer de servir!
Por este dia tão bom
Por este lindo porvir
419. Eterno amor
Pai, me aceita mesmo assim
Sabe que eu tentei mudar

408. O cuidado da alma
420. Meu coração
Eu tenho que guardar
Minha alma imortal

Eu disse pro meu coração
Numa noite de verão

409. Vem a Cristo
421. Sublime amor
Vem a Cristo, vem agora,
Vem assim como está

Deus de amor, fica conosco
Agora e para sempre amém

410. Salmo 23
422. Dos vales é o Lírio
O Senhor é o meu pastor
E nada me faltará

Achei um bom amigo, Jesus o salvador
O Escolhido dos milhares para mim

411. A Provação
423. De valor em valor
Queres ser salvo?
Queres perdão?

Pela fé que uma vez me foi dada
Pra seguir o Cordeiro de Deus

412. Jehovah Jireh
424. Um de nós
Jehovah Jireh
My provider

Tanta paz, Santa paz
Já anoiteceu, tão tranqüila está

413. Formoso Cristo
425. Sê Fiel
Formoso Cristo
Rei da Natureza

Eu sei as tuas obras,
Sei também o que é ter aflições
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426. Vaso perfeito
Faz de mim um vaso
Quebra-me por dentro

Meus olhos tão cansados e marcados pela dor
Não me importava mais a vida
439. Homenzinho torto

427. O Fruto do Espírito
O fruto do Espírito é o amor.
Alegria, paz, longanimidade

Havia um homenzinho torto
Morava numa casa torta
440. Deus do impossível

428. O Amor
O amor é dom supremo.
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,

A autoridade está nas mãos do Todo
Poderoso
abre porta onde não tem

429. A Alegria

441. Deus de Milagres

A alegria do Senhor
A nossa força é.

Quem é este que faz o mar se acalmar.
E a tempestade obedece a sua voz

430. A Bíblia

442. Coração de Cera

A Bíblia é para mim
o livro sem igual!

Como água derramou-se,
Derretou seu coração

431. Um amigão

443. Onde está aquele povo barulhento?

Eu tenho um amigo pra te apresentar
Que guarda os meus passos de tropeçar

Muito breve vai sair uma notícia
De um povo que desapareceu

432. Eu vejo uma luz

444. Nos Braços do Pai

Abri os olhos, comecei a pensar
Minha vida tá difícil, eu tenho que parar

Pai, estou aqui, olha para mim
Desesperado por mais de Ti

433. Eclesiastes

445. Fiel toda vida

Tempo, tempo, tudo tem o seu tempo
Tempo, tempo, quem traçou os seus dias?

Se alguém tentar te humilhar
porque és crente e crê em Deus,

434. Davi

446. No mais íntimo momento de mim

Os gigantes se levantam a cada dia
A todo momento, tentando destruir

Minha fala é como o mar
quem mergulha nela

435. Quem?

447. Mais Firme do que Nunca

Tantas coisas pra pensar,
tantas coisas pra lutar

Passei por provações
Quase vi tudo terminar

436. Congestionamento

448. Conhecerei

Hei você que está, de um jeito ou de outro
meio cabisbaixo em busca da Consolação

Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo.
Meu maior prazer ser teu amigo.

437. Pirou

449. Quero subir

Sem Jesus você pirou
Sem Jesus você marcou

Quero subir ao monte santo de Sião
E entoar um novo cantico ao meu Deus

438. O Rei e o Ladrão

450. O Espírito e a noiva dizem vem
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Ouço o som de muitas águas
ouço vozes celestiais...

===================================
===================================
LOUVE AO SENHOR !!!
1. Leão de Judá prevaleceu!
Ouve-se o júbilo
de todos os povos;
os reis se dobraram ao Senhor!
ouve-se o brado de vitória;
o dia do Senhor chegou!
ouve-se em todos os povos
que um novo Rei surgiu;
impérios reconhecem
que sua destra reinará.
Leão de Judá, Leão de Judá,
Leão de Judá prevaleceu!
E os povos verão e virão
a Sião aprender sua lei,
pois a sua justiça governará!
________

Pai, eu quero te adorar
Em espírito e em verdade,
Não apenas no átrio
Ou no Santo lugar.
Eu quero te entronizar
Entre os querubins.
Oh, leva-me à sala do trono
Pelo novo e vivo caminho,
Pelo sangue de Jesus,
Eterno Sumo Sacerdote
Oh, leva-me à sala do trono,
Pra Te adorar, Senhor.
Oh, leva-me à sala do trono,
Pra te adorar, Senhor,
Pra te adorar, Senhor.
________

5. Preciso de Ti
Igreja Batista da Lagoinha
Preciso de Ti
preciso do teu perdão
Preciso de Ti
quebranta meu coração

2. Fico Feliz

Como a corça
anseia por águas
assim tenho sede

Fico feliz em vir a tua Casa.
Erguer minha voz e cantar.
Aleluia.
Fico feliz em vir a tua Casa.
Diante de ti me alegrar.

Como terra seca
assim é minh´alma
Preciso de Ti

Bendito é o nome do Senhor.
Pra sempre.
________

Distante de Ti, Senhor,
não posso viver
não vale a pena existir
escuta o meu clamor

3. O Espírito de Deus

Mais que o ar que eu respiro
Preciso de Ti

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

Não posso esquecer
o que fizeste por mim
como alto é o céu
tua misericórdia é sem fim

Os feridos de alma são curados
Os cativos e oprimidos, livres são
Os enfermos e doentes são sarados
Pois o Espírito de Deus está aqui (2x)

Como um Pai
se compadece dos filhos
assim Tu me amas
afasta as minhas transgressões
Preciso de Ti

________

4. Sala do Trono
Pai, eu quero contemplar
Tua glória e majestade.

E as lutas vêm tentando
me afastar de Ti
frieza e escuridão
procuram me cegar
Mas eu não vou desistir
ajuda-me, Senhor,
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eu quero permanecer
contigo até o fim
________
6. Ele é exaltado
Ele é exaltado,
o Senhor é exaltado no céu
Eu o louvarei
Ele é exaltado,
o Senhor é exaltado no céu
Eu o louvarei
Ele é o Senhor
E pra sempre reinará
Terra e céu
Se alegram em lhe adorar
Ele é exaltado
O Senhor é exaltado no céu
________
7. Jesus Cristo é o motivo
Jesus Cristo é o motivo
Da minha canção
Outra razão eu não tenho
Para cantar
A melodia vem dele
A minha vida está em Deus
Jesus Cristo é o motivo
Da minha canção
Muitas razões para viver
Muitas razões para morrer
Muitas razões para dar amor
Nem sempre se sabe os porques
A vida passa com rapidez
Cada momento aproveitei
Para dar minhas canções
Oferecer minhas orações
Entregar minha vida inteira
A quem tudo me dá
________
8. Rompendo em Fé
Comunidade Zona Sul

Rompendo em fé.
Minha vida se revestirá
do Teu poder
Rompendo em fé
Com ousadia vou
mover o sobrenatural
Vou lutar e vencer
Vou plantar e colher
a cada dia vou viver
Rompendo em fé
________
9. A alegria está no coração
A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem
aquele que já conhece a Jesus
O sentimento mais precioso
que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem quem
já conhece a Jesus
Aleluia (6x)
É o amor que só tem quem
já conhece a Jesus
________
10. Fonte de Água Viva
Aquele que tem sede busca
Beber da água que Cristo dá
Verá dentro de si uma fonte
Que jamais se acabará 2x
A fonte de água viva é o Senhor
E a água é o Consolador
Espírito de vida e louvor, preciso dele
Tu és o Espírito de amor
O meu guia e consolador
Enche-me do fogo do Senhor, preciso de Ti
________

Cada vez que minha fé é provada
Tu me dás a chance de
crescer um pouco mais
Nas montanhas e vales,
desertos e mares que atravesso
Me levam pra perto de Ti
Minhas provações não são
maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar
Se diante de mim não se abrir o mar
Deus vai me fazer andar,
por sobre as águas

11. Celebrai a Cristo
Celebrai a Cristo, celebrai (4x)
Ressuscitou (2x)
Ele vive para sempre (2x)
Vamos celebrar, hei
Vamos celebrar, ooooh
Vamos celebrar,
Ressuscitou o meu Senhor
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________
12. Consagração
Ao rei dos reis consagro tudo o que sou
De gratos louvores transborda o meu coração
A minha vida eu entrego nas tuas mãos meu
Senhor
Pra te exaltar com todo o meu amor
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores pois Tu és Altíssimo

Em tuas mãos está todo vencer
Resposta a todo aquele que clamar
A verdade é tua palavra que não pode mentir
Por isso estamos aqui
Te louvamos, oh Senhor
Pelo teu imenso amor
Manifesta teu perdão e poder
E assim vamos te adorar para sempre
Pra sempre, oh meu Deus
________
16. Grande é o Senhor

Celebrarei a Ti, ó Deus com meu viver
Cantarei e contarei as tuas obras
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar
E todo ser que neles há
Toda terra celebra a Ti com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus Criador 2x
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Jesus
E o louvor ao Rei Jesus 2x
________

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 Teu nome engrandecer
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda terra e céu
________

13. Leão da tribo de Judá
17. Rei das nações
Ele é o Leão da tribo de Judá
Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou
Ele é a rocha da nossa vitória
A nossa força em tempos de fraqueza
Uma torre em luta, em tempos de guerra
Oh, esperança de Israel
________
14. Meu prazer
Em espírito e em verdade
Te adoramos (2x)
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver (2x)
Pra te adorar, oh Rei dos reis
Foi que eu nasci, oh rei Jesus
Meu prazer é te louvar
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor
Ministrando o louvor

Grandes são as tuas obras
Senhor todo-poderoso
Justo e verdadeiros são os teus caminhos (2x)
Oh, Rei das nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Oh, Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo
Todas as nações virão
E adorarão diante de ti
Pois os seus atos de justiça se fizeram
manifestos (2x)
________
18. Há momentos
Há momentos que na vida
Pensamos em olhar atrás
É preciso pedir ajuda para poder continuar
E clamamos o nome de Jesus (3x)
Ele nos ajuda a carregar a cruz
________

________
19. Já posso escutar
15. Estrela da manhã
És a nossa estrela da manhã
Cordeiro santo que nos trouxe a paz

Já posso escutar o exército de Deus
Marchando sobre a terra
em plano de guerra vai
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Já ouço o louvor que é a arma da vitória
O exército de Deus (3x)
Marchando vai
________
20. Jesus Cristo mudou meu viver
Jesus Cristo mudou meu viver (2x)
Ele é a luz que ilumina meu ser
Sim Jesus Cristo mudou, mudou meu viver
Diferente hoje é o meu coração (2x)
Cristo deu-me paz e perdão
Sim diferente hoje é o meu, o meu coração
O amor só conhecia em canções
Que falavam de ilusões
Mas agora é diferente
Cristo fala a toda gente
E Ele me deu seu amor
________
21. Jesus te entronizamos
Jesus te entronizamos
Declaramos que és rei (que és rei)
Tu estás no meio de nós
Te exaltamos com louvores
A ti fazemos um trono de louvores (3x)
Oh, oh vem Jesus e toma o teu lugar (2x)
________

No dia de Pentecoste, provaram
o poder de Deus
Eram línguas repartidas,
que benção pros filhos teus
Nós agora vamos clamar,
vamos implorar, fogo vai descer
Jesus é o Santo Fogo
e é esse fogo que eu quero ver
Quando o povo saiu do Egito,
no deserto caminhou
Bem na frente ia um anjo, que com ele viajou
Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava
ao escurecer
Aquele era fogo vivo e é aquele fogo
que eu quero ver
Moisés lá no monte Horeb sentiu
o poder de Deus
E a sarça não se consumia, era
um mistério de Deus
Venha agora, não tenha medo,
deixa esse fogo te acender
Pois aqui tem esse fogo e é esse
fogo que eu quero ver
Se você se acha fraco, escute o que vou dizer
Olha agora aí do seu lado esse anjo de poder
Que te toca com brasa viva,
Ele precisa te acender
Receba esse fogo agora e é
nessa hora que eu quero ver

________
22. Não vou calar meus lábios
Não vou calar meus lábios, vou profetizar
Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer
libertar (2x)
Sobre tua vida eu vou profetizar
Nenhuma maldição te alcançará
Sei que Deus tem pra ti um manancial
Cujas águas nunca secarão
Sei que Deus tem pra ti um manancial
Cujas águas nunca cessarão
________
23. No dia de Pentecostes
No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu
Foi Deus quem mandou
o vento e o vento obedeceu
Era fogo pra todo lado,
era brasa viva e que poder
Quem sabe não é o dia de Pentecostes,
eu quero ver
Eu quero ver (3x)
Eu quero ver esse fogo santo,
eu quero ver (2x)
Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer

24. Quarta Dimensão
Elizabeth Moyses
Eis que vejo os céus abertos
O esposo está chegando
Rodeado por seus anjos
Revestido de esplendor
Nunca vi tanta beleza
Ele vem ao meu encontro
Minhas vestes estão brancas
O azeite transbordando
Estou pronto prá subir
Este mundo deixarei
Eu já tenho um novo corpo
Posso ver Jerusalém
________

25. Deus do impossível
O meu Deus é o Deus do impossível
Jeová Jireh, o grande El Shaddai
Que abriu o mar Vermelho
e ao seu povo fez passar
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Que da rocha água limpa fez brotar
O meu Deus é o Deus do impossível
Que liberta o encarcerado das prisões
Faz da estéril, mãe de filhos
Restaura a alma dos feridos
E dilata o amor dos corações

________

Que dá vista aos cegos
E aos surdos faz ouvir
Faz a tempestade se acalmar
Que andou sobre o mar
E aos surdos fez falar
Paralíticos e coxos fez andar

Tua glória enche a terra e enche o céu
Tua glória enche a terra
Tua glória enche o céu
Tua glória enche minha vida, Senhor
Maravilhoso é estar em tua presença
Maravilhoso é poder te adorar
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes
maravilhoso é te contemplar, Senhor
________

O meu Deus é o Deus do impossível
É o mesmo hoje e sempre há de ser
O meu Deus é o Deus do impossível
Ele fará o impossível pra você
Ele fará o impossível por você
________
26. Autoridade e poder
Os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião
Que não se abalam, mas permanecem para
sempre

28. Quão formoso és
Quão formoso és
Rei do universo

29. Quero que valorize
Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus
Nada de ficar sofrendo angústia e dor
Neste seu complexo interior
Dizendo ás vezes que não é ninguém
Eu venho falar do amor que você tem (2x)

Como a volta de Jerusalém
Estão os montes
Assim o Senhor em volta do seu povo
Autoridade e poder, o domínio em suas mãos
Pois o Senhor é Deus
O Senhor é Rei dos povos
Calem-se diante dele a terra
Dobre os joelhos, ergam as mãos
Pois o Senhor é Deus

Ele está em você, o Espírito Santo
se move em você
Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis
Daí você pode então perceber
Que pra Ele há algo importante em você
Por isso levante e cante
Exalte ao Senhor
Você tem valor, o Espírito Santo se move em
você (3x)
________

O Senhor é Rei dos povos
30. Renova-me
________
27. Nosso General
Pelo Senhor, marchamos sim
O seu exército poderoso é
Sua glória será vista em toda terra
Vamos cantar o canto da vitória
Glória a Deus! vencemos a batalha
Toda arma contra nós perecerá
O nosso general é Cristo
Seguimos os seus passos (2x)
Nenhum inimigo nos resistirá

Renova-me, Senhor Jesus
Já não quero ser igual
Renova-me, Senhor Jesus
Põe em mim teu coração
Porque tudo o que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor
Porque tudo o que há dentro do meu coração
necessita mais de Ti
________

31. Seja engrandecido
Com o Messias, marchamos sim
Em sua mão a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra prometida

Seja engrandecido
Oh, Deus da minha vida
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Tu és o Deus da minha salvação
És a minha rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre te exaltarão
Aleluia, te louvo
Pois sei que sobre todos é Senhor (2x)
Aleluia (3x)
Louvemos ao Senhor
________

É por isso que eu te dou o meu amor
Tudo que Jesus conquistou na cruz
É direito nosso, é nossa herança
Todas as bençãos de Deus pra nós
É direito nosso, é nossa herança
Toda vida, todo poder
Tudo que Deus tem para dar
Abrimos nossa vida para receber
Nada mais nos resistirá

32. Quão grande és Tu
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos
no céu azul de estrelas pontilhado
O teu poder mostrando a criação

Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo (2x)
________
35. Tua Palavra

Então minh'alma canta a Ti, Senhor
Quão grande és Tu (2x) 2x
Quando a vagar nos vales e florestas
O passaredo alegre ouço a cantar
Olhando os montes, vales e campinas
Em tudo vejo o teu poder sem par
( refrão)
Quando eu medito em seu amor tão grande
Seu filho dando ao mundo pra salvar
Na cruz vertendo o seu precioso sangue
Minh'alma pode assim purificar
(refrão)
Quando enfim Jesus vier em glória
E ao lar celeste então me transportar
Te adorarei prostrado e para sempre
Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar
(refrão)

Tu a palavra é luz para o meu caminho
Tua palavra, lâmpada para os meus pés (2x)
E o teu amor é como a doce água
Que vem a mim como em meio a um deserto
Como o orvalho que desce em plena terra
seca
E dela faz surgir verdes pastos (2x)
Quero fazer valer tua palavra em mim
Pra que o doente tenha onde se curar
Quero fazer valer tua palavra em mim
Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor
Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus
Tu és Senhor
Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus
E o brilho do sol se fez reinar em meio às
trevas
(refrão)

________
________
33. Senhor, formoso és
36. Adoramos o Cordeiro
Senhor, formoso és
Tua face eu quero ver
Pois quando estás neste lugar
tua graça invade-me
Acende a chama, oh Pai
Que uma vez brilhou
Vem limpar, brilhar, resplandecer
O meu primeiro amor
________
34. Teu amor
Teu amor por mim é mais doce que o mel
Tua misericórdia é nova a cada dia
É por isso que eu te louvo
É por isso que eu te sirvo (2x)

Adoramos
Adoramos
Adoramos
Adoramos

o Cordeiro
o Rei dos Reis
O Cordeiro
o Rei

Com nossas mãos levantadas
rendemos louvor
Com
nossas
mãos
levantadas
nos
regozijamos
Com nossas mãos levantadas aos céus
Nós dizemos ao mundo que amamos o nosso
Rei
ÔÔÔ nós amamos o nosso Rei
ÔÔÔ nós amamos o nosso Rei
________
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37. Ao único
Ao único que é digno de receber
A honra e glória, a força e o poder
Ao Rei eterno imortal
Invisível mas real
A Ele ministramos o louvor

Em Ti eu posso me alegrar
Com ousadia declarar
O Deus a quem eu sirvo
Nunca falhou e não falhará
Quero trazer a
Aquilo que me
Quero trazer a
Aquilo que me

memória
traz esperança
memória
traz esperança

________

Como é bom poder pertencer
a um Deus de amor
Como é bom poder confiar
em tua fidelidade
Eu descanso em Ti
Eu espero em Ti
Eu te adoro, Deus de amor

38. Bom é estarmos aqui

________

Bom é estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar seu santo nome

40. Eu quero é Deus

Coroamos a ti ó Rei Jesus
Coroamos a ti ó Rei Jesus
Adoramos o teu nome
Nos rendemos aos teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti

Deus venha nos abençoar
E que essa união, nunca falte para nós

Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Não importa o que vão pensar de mim
Eu quero é Deus

________
39. Deus de amor
Quero trazer a
Aquilo que me
Quero trazer a
Aquilo que me

memória
traz esperança
memória
traz esperança

Como é bom poder pertencer
a um Deus de amor
Como é bom poder confiar
em tua fidelidade
Eu descanso em Ti
Eu espero em Ti
Eu te adoro, Deus de amor
Tantas lutas tantas dores
Num deserto pareço estar
Mas te entrego meus temores
Sei que em Ti Senhor, posso confiar

Ninguem morreria assim em meu lugar
Foi uma morte terrivel pra me salvar
Por isso eu declaro
Eu amo esse Deus!
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Não importa o que vão pensar de mim
Eu quero é Deus
Ele
Ele
Ele
Ele

é
é
é
é

o pão vivo que desceu do céu
o cordeiro de Deus, o príncipe da paz
a raiz de Davi
o Leão de Judá

Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Eu, eu, eu, eu quero é Deus
Não importa o que vão pensar de mim
Eu quero é Deus
________

Quero trazer a
Aquilo que me
Quero trazer a
Aquilo que me

memória
traz esperança
memória
traz esperança

Como é bom poder pertencer
a um Deus de amor
Como é bom poder confiar
em tua fidelidade
Eu descanso em Ti
Eu espero em Ti
Eu te adoro, Deus de amor

41. Aclame ao Senhor
Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de teu amor
Consolo, abrigo
Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
Sempre te adorarei, Senhor
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Aclame ao Senhor toda Terra e cantemos
Poder majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre te louvo por teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre te amarei
Incomparáveis são tuas promessas
Pra mim
________

Que eu quero mais te conhecer
A minha alma tem sede de Ti
Ó Espirito Santo estou aqui
Vem Espirito de Deus 2X
O meu coração é o teu altar
Flui Espírito de Deus
Flui aqui neste lugar
Flui sobre mim, ministra o teu propósito
O meu coração é o teu altar

42. Te agradeço
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tudo o que eras, por tudo o que és
Eu venho te agradecer com todo o meu ser
Te agradeço meu Senhor (4X)
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço
Eu te agradeço
Jesus te agradeço
Te agradeço meu Senhor
________

43. Tu és fiel Senhor
Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste
Pleno poder aos teus filhos dará
Nunca mudaste, tu nunca faltaste
Assim tu eras e sempre serás
Flores e frutos, montanhas e mares
Sol, lua estrela no céu a brilhar
Tudo criaste na Terra, nos ares
Todo o universo vem pois te louvar
Tu és fiel Senhor 2X
Dia após dia com bençãos sem fim
Tua mercê me sustenta e guarda
Tu és fiel Senhor, fiel a mim
Pelo perdão tu dás, paz, segurança
Cada momento me guias Senhor
E no por vir ó que doce esperança
Gozarei sempre seu rico favor
Tu és fiel Senhor 2X
Dia após dia com bençãos sem fim
Tua mercê me sustenta e guarda
Tu és fiel Senhor, fiel a mim
________
44. Vem Espírito
Aqui eu vim para dizer

Vem Espirito de Deus 2X
O meu coração é o teu altar
________
45. Quero Celebrar
Lagoinha
Quero celebrar minha nova vida (2x)
Eu não queria mais viver
Mas teu perdão me faz renascer
Me trouxe esperança e nova vida
Com meu Jesus eu vou caminhando
Meu coração está transbordando
Desta alegria que eu sinto em ter a vida
Celebrai a vida, celebrai Jesus !
Celebrai a nova vida !
Celebrai a vida, celebrai Jesus !
Celebrai a nova vida com Jesus !
Celebrai Jesus !
Esta é a hora de adora
Venha até ele sem hesitar
Com todo o seu coração celebre a vida
Deixe a tristeza e a ansiedade
Ele é alegria de verdade
De todo o seu coração celebre a vida
________
46. Espelhos Mágicos
Oficina G3

Os homens e seus espelhos mágicos,
Nada vêem além de se mesmos.
Se esqueceram daquele que um dia
Esteve entre nós. E que veio cumprir,
Segundo já estava escrito.
Nasceu, sofreu, morreu por nós,
Seu sangue lá na cruz derramou,
Os homens e seus espelhos mágicos
Só vêem um Cristo vencido em dor.
Não conhecem a cruz vazia, pois
Ressuscitou e nem o toque de vida,
Do Filho do Amor.
Na cruz lutou, na cruz venceu
E Sua vida nos deu. Prá que a vida
Estivesse em nós
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________
47. Aguaceiro e Chuvarada
Aguaceiro e chuvarada
é o que Deus vai derramar
quando eu era lá do mundo,
minha vida era um sertão
mas agora eu sou de Cristo
e sou uma benção para esta nação.

Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei.
Em todo o tempo te adorarei
Eu te louvarei, te purificarei,
Eu te louvarei, meu bom Jesus
________
50. Vencendo vem Jesus

Jesus Cristo prometeu
que jamais me deixará.
hoje tenho esta terra
pra colher e pra plantar.

glória, glória, aleluia
glória, glória, aleluia
glória, glória, aleluia
vencendo vem Jesus

até o pardal encontrou casa
que você, brasil,
encontre a minha casa

48. Ah! eu quero sim

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

Ah, eu quero sim
o teu amor Senhor
fica comigo Senhor
mora no meu coração
dá-me paz e alegria
pra viver em comunhão
com meus irmãos

o clarim que chama os crentes
a batalha já soou
Cristo a frente do seu povo
multidões já conquistou
e o inimigo em retirada
seu furor patenteou
vencendo vem Jesus

________

eu quero, eu quero, eu quero....
________
oh! como é bom te louvar
Jesus!
somente de ti falar
quantas bençãos recebidas
a minh'alma enriqueceu
só tu és o meu Deus
eu quero, eu quero, eu quero.....
________
49. Eu te louvarei
Ronaldo Bezerra
É es tu,
A única razão da minh’adoração
Oh! Jesus!
É es tu,
Única esperança que alegro ter
Oh! Jesus!
Confiei em ti, fui ajudado.
Tua salvação tem me alertado,
Hoje há gozo em meu coração,
Com o meu canto te louvarei,

51. Grande é o Senhor
e mui digno de louvor
na cidade do nosso Deus
seu santo monte
a alegria de toda a terra
grande é o Senhor
em quem nós temos a vitória
que nos ajuda contra o inimigo
por isso diante dele
nos prostramos
queremos o Teu Nome engrandecer
e agradecer-te por tua
obra em nossas vidas
confiamos em teu infinito amor
pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda terra e céu
________
52. Jeová é o teu cavaleiro
Jeová é o teu cavaleiro
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que cavalga para vencer
todos os seus inimigos
cairão diante de ti
sobre tua vida oh meu irmão
não vale encantamento
sobre tua vida oh meu irmão
está a benção do Senhor
a força dos teus opressores
nunca te alcançará
existe uma nuvem de glória
existe uma chama que arde
no teu arraial ouve - se
vivas de júbilo
sobre tua tenda oh Israel
não vale encantamento
sobre tua tenda oh Israel
está a benção do Senhor
________
53. Não existe nada melhor
Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus
caminhar seguro na luz
desfrutar do seu amor
ter a paz no coração
viver sempre em comunhão
e assim perceber
a grandeza do poder
de Jesus meu bom pastor
-----------

sua glória e majestade
fazendo seu nome grande em toda terra.
prodígios faz em nossa presença.
o mar vermelho ele abriu.
afundou os inimigos,
despertou os abatidos.
seu nome será conhecido em toda terra.
________
56. Teus Altares
Quão amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos exércitos!
A minh'alma suspira e desfalece
Pelos teus átrios!
O pardal encontrou casa
E a andorinha ninho para si!
Eu encontrei teus altares,
Senhor rei meu e Deus meu!
Bem aventurados aqueles que habitam
Em tua casa!
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios,
Valem mais que mil!
Pois o Senhor é sol e escudo,
Dá graça e glória!
Não negará bem algum aos que vivem,
Corretamente!
________
57. Primeiro Amor

54. Não há Deus maior
Não há Deus maior
Não há Deus melhor
não há Deus tão grande
como nosso Deus
criou os céus
criou a terra
criou o sol
e as estrelas
tudo ele fez
tudo criou
tudo formou
para o seu louvor (2x)
para o seu (2x)
para o seu louvor
________

Quero voltar
ao início de tudo
encontrar-me contigo Senhor
quero rever
meus conceitos e valores
eu quero reconstruir
Vou regressar ao caminho
vou ver as primeiras
obras Senhor
eu me arrependo Senhor
me arrependo Senhor
me arrependo Senhor
Eu
ao
ao
eu

quero voltar
primeiro amor
primeiro amor
quero voltar pra Deus

55. Teu Caminho
________
O teu caminho ó Deus é de santidade
teu caminho ó Deus é de santidade
tu és Deus que operas maravilhas.
com seu braço forte redimiu seu povo
a fim de conhecesse o seu poder,

58. Santo
santo, santo, santo (2x)

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

29

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
santo é o Senhor
poderoso
digno de toda glória
digno de toda honra
e de receber
hoje o louvor
louve
louve e exalte ao Senhor
louve seu nome para sempre
santo, santo, justo, justo
Deus de graça e amor tu és
santo, santo, justo, justo
Deus de glória e poder tu és
nós te exaltamos
ó reis dos reis
e te adoramos
prostrados aos seus pés
________
59. Solta o cabo da nau
Solta o cabo da nau
toma os remos nas mãos
e navega com fé em Jesus
e então tu verás
que bonança se faz
pois com ele seguro serás
oh porque duvidar
sobre as ondas do mar
quando Cristo o caminho abriu
quando forçado és
contra as ondas lutar
seu amor a ti quer revelar
podes tu recordar
maravilhas sem par
no deserto ao povo fartou
e o mesmo poder ele sempre terá
pois não muda e não falhará
________
60. Vamos adorar a Deus
Vamos adorar a Deus (2x)
vamos invocar seu nome
vamos adorar a Deus
Ele veio em minha vida
num dia especial
trocou meu coração
por um outro sem igual
e esta é a razão
porque eu canto assim:
Vamos adorar a Deus.
________

61. Muita unção
Intérprete: Cassiane
Já esta nesse lugar, o maior nome que há
Que põe a Terra nas mãos
E lava seus pés no mar
Já esta nesse lugar,
a unção que vai te abençoar
Vai mandar todo mal sair
E a benção Ele vai te dar
Pense na unção, veja a unção,
pregue na unção
Louve na unção, sinta a unção,
ande na unção,
Viva na unção, cheio da unção.
Sinta a unção que acaba de chegar
Está caindo como chuva,
esta enchendo este lugar
Sorria, cante, chore,
assentado ou em pé
Adore é unção
É unção de Jeová!
Enfrente a luta agora, pise em cima do leão
Rasgue o urso pelo meio,
com a força de Sansão
Tua vitória é certa, pode louvar meu irmão
É a unção é a unção é a unção!
Está descendo aqui ... é unção
E nada pode impedir .... é unção
Sobre tua vida meu irmão.
É a unção de Deus.
________
62. Deus faz
Intérprete: Cassiane
Meu irmão
Lute pra vencer
Vista a armadura de poder
Meu irmão
Fique na posição
Como um vaso de fé
Deus vai te encher
Deus faz o milagre
Quando bem quiser
Deus age conforme a tua fé
Deus faz calmaria
Em meio ao temporal
Deus é soberano
Não há outro igual
Deus faz
Faz a obra em teu viver
Deus faz
Além do que os olhos podem ver
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Deus faz
E age quando deve ser
Deus faz
Espera e veras o seu poder.

E o seu rosto brilha muito mais que a luz
Ele veio pra te dar vitória
Meu irmão receba agora
Pois este homem é Jesus!

________

Aqui tem glória, glorifica irmão
É glória que sobe, é gloria que desce
É fogo e unção

63. Dia inesquecível
Intérprete: Cassiane
O dia que nascia ...
Seria para sempre inesquecível
O mestre já sabia ...
Que a profecia então se cumpriria
Que com um beijo Judas trairia...
Aquele que veio mudar as nossas vidas...
E ao cair da tarde, no monte um clamor já se
ouvia...
O mestre então dizia...
Oh! Pai passa de mim esta agonia
Aproximam - se meus inimigos,
a hora então chegou
O inferno será vencido,
assim diz meu Senhor!...
E levaram meu Jesus, crucificaram numa cruz
O véu do templo se rasgou,
o dia negou sua luz
E mataram meu Jesus
Mais ao terceiro dia,
um anjo surpreendeu Maria
Ele não esta aqui, Ele já ressuscitou!
A morte não venceu o meu Jesus
A dor de ser pregado na cruz
Não foi bastante pra deter,
aquele que tem todo poder
Solução pra quem precisar
Nome que acalma o mar
Muralhas vão por terra cair
Todo mal não vai resistir
Quando então, esse nome chamar!
Jesus... nome que liberta,
a vitória é certa
Todo poderoso Ele é
Jesus... Ele é majestade,
acalma a tempestade
Se o gigante se levantar,
pode então esse nome chamar!
________
64. Aqui tem glória
Intérprete: Cassiane
Esse lugar está cheio de glória
O homem de branco está aqui
Seus pés são como latão reluzente
É o filho de Deus que está presente
Quem estiver ligado já pode sentir...
Os seus olhos são como chama de fogo

É tanta glória, eu vejo glória, aqui tem glória
É glória, glória, glória sobre o altar
Só ouço glória, glória em toda a igreja
E faz o templo abalar!
É tanta glória eu vejo glória, aqui tem glória
É glória, glória, glória sobre o altar
É muita glória, glória em toda a igreja
Deus está neste lugar!
O inimigo se levanta, ele é o enganador
Mais não adianta, a igreja é do Senhor
O inimigo não suporta,
uma igreja que glorifica
Se ele não sair da frente,
a igreja vai passar por cima!
Glória... Deus está aqui
Glória... E vai operar
Glória... É só você glorificar
Glória... está caindo aqui
Glória... Sobre este lugar
Glória... sinta esse fogo te queimar
É glória, glória de Jeová!
________
65. Não reclame
Intérprete: Cassiane
Nesta vida que você vive
Enfrentando sei que há
Muitos espinhos pra pisar na caminhada
E as vezes sem querer, você começa a
reclamar
Porque se cansa de lutar e não vê nada
A sua fé parece que se abala
Na oração você se cala
Acabou - se o argumento
Escute o que eu te digo agora
Não desista geme e chora
Deus trará o livramento
Em vez de reclamar
Comece a adorar, comece a exaltar
Comece a louvar, comece a clamar
Quando você clama se ouve no céu
Se Deus prometeu Ele vai cumprir
Quando está na frente, as portas vão se abrir
Nosso Deus é forte você vai vencer
Neste nome Santo você pode crer
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A previsão nos diz que ainda vai chover
Se a luta é grande Ele é bem maior
Ele quebra as cadeias não te deixa só
Se o inimigo vier te afrontar
Ele ordena anjos para te guardar
Adore, exalte com a alma
Proclame agora
Sua benção chegou
Não pare prossiga levante e diga
Que a vitória é sua em nome do Senhor!
________

66. 500º
Intérprete: Cassiane
Uma chuva diferente agora
está se formando no céu
Temporal de benção e poder
Um calor tão glorioso invade toda igreja
500º de puro fogo santo e poder
Pra fazer enfermidade desaparecer
Pra fazer o inimigo fugir de você
Uma nuvem de vitória está sobre a igreja
A previsão de Deus diz que vai chover
Vai chover línguas estranhas
por todos os lados
E desse temporal quero sair molhado
Molhado e revestido por esse poder
Agora o impossível vai acontecer
É a promessa de Deus,
o fogo vai descer, por esse poder !
Já começa acontecer,
debaixo dessa chuva posso contemplar
Aleluia daqui, Gloria e aleluia de lá
Inundando os irmãos com a benção nas mãos
Vejo milhares de anjos
vindo num imenso trovão
Desse lado tem poder, desse lado tem vitória
Aqui na frente tem irmãos
Sendo batizados, dando glória
Ali no meio o fogo cai, toda
enfermidade não resiste e sai
Pelo Santo nome de Jesus
Uma chuva diferente agora
está inundando esta igreja
Temporal de benção e poder
Um calor tão glorioso
está queimando o pecado destruindo
Tudo que aflige você
500º de puro fogo santo e poder
E já fez enfermidade desaparecer
E já fez o inimigo fugir de você
Uma nuvem de vitória continua na igreja

-----67. Recompensa
Intérprete: Cassiane
A obra do Senhor ninguém pode parar
Pois a porta que Ele abre
homem não pode fechar
Por amor ao seu nome
muitos sofreram perseguições
Foram levados para o fogo,
lançados na cova de leões
Mais Deus sempre levanta,
servos que não tem medo
Pois estão em oração
Mesmo sendo perseguidos,
não negaram ao seu Deus
Deus protege sempre os filhos seus!
Se é Deus quem abre a porta
ninguém pode fechar
Se te perseguem não temas
isso logo vai passar
Deus vai te guardar...
Pois quem está com você
é mais forte que o mal
Não pare agora
porque já esta perto o final
Deus por você vai lutar
Se te perseguem, vão ser perseguidos
Não adianta lutar contra os ungidos
Até no fogo Ele entra com a gente
Também na cova dos leões esta presente
Quem sofre por amor de Deus nunca padece
Porque Deus sempre dá o escape e fortalece
E quando morre vai direto para a glória
A recompensa é a coroa de vitória
Nada vai calar a voz
Nada pode parar nem deter o povo de Deus
Porque Deus envia anjos para nos guardar
E o que Deus promete Deus cumpri
não vai falhar
E a porta que Ele abre
homem não pode fechar.
-------

68. Eis-me aqui
Intérprete: Cassiane
Santo Espirito vem encher-me
faz a obra eis - me aqui
Quero ser um instrumento
usado em tuas mãos
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Quero ser uma arvore para frutos produzir
Quero ser o sal da terra e a luz pra iluminar
Quero ver libertação atuar neste lugar
Então começa na minha vida
Eis - me aqui Senhor
Vem atuar
Toma o vaso
Quebra e molda
Sou teu Servo eis - me aqui
Santo Espirito, vem encher - me
Faz a obra eis - me aqui
Oh! Senhor, estou em tuas mãos
Vem me encher, teu servo está aqui.
---69. Razão do meu viver
Intérprete: Cassiane

70. Minha benção
Intérprete: Cassiane
Já na alva luz do dia a raiar
Lá estava a cena que me impressionou
Um anjo preso a Jacó
Que por sua benção lutou
E jamais desistiu...
Não largava o anjo ele muito insistiu
Não sairia dali, sem sua benção na mão
De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou
E abençoado ele foi...
Preciso de uma benção não vou desistir
Sem ela eu não vou sair daqui
Só saio quando o Senhor me tocar
Não posso mais ficar sem te sentir
Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim.
---

Neste santo lugar... o meu louvor...
Quero oferecer a ti Senhor!
Te exaltarei, te bendirei
Do mais profundo do meu ser
Tu és meu refugio na aflição
Socorro bem presente na angústia
É o alimento da minha alma
Tu me dá paz me dá calma
Minha confiança está só em ti
Tu és tudo pra mim
Tu és a razão do meu viver
Vem, vem quero sentir teu poder vem, vem
Meu vazo de azeite encher vem, vem
Tens em mim liberdade Senhor !
Vem, vem, vem todo meu ser renovar
Vem, vem com tuas mãos me tocar
Necessito de ti Senhor!
Vem...
Nos teus rios quero mergulhar
E sob tuas asas, sob tuas asas Senhor
Quero voar
As tuas promessas em meu viver
tem se cumprido a cada dia
Tu és fiel , cheio de amor
A honra e a glória é para ti Senhor!
No meu coração tua palavra escondi
Para eu não pecar contra ti
Nela eu medito noite e dia
Ele me sustenta me traz alegria
Receba o meu louvor em sacrifício
Não afaste de mim teu espírito
Te amo Senhor!
Tu és a razão do meu viver !
-----

71. Vitória pra você
Intérprete: Cassiane
Se você esta pensando em largar a cruz
O caminho de vitória só há em Jesus
Não desista siga em frente, Jesus é poder
Com certeza está contigo e você vai vencer
O inimigo se levanta para te impedir
Jesus abre o caminho pra você seguir
E Ele derruba muralha pra você passar
Também abre um, caminho no meio do mar
Vitoria, vitoria
Hoje tem vitoria pra você
Se o inimigo te disser que não
Jesus fecha a boca do leão
Quando Deus quer dar vitoria pelo seu poder
Até água da rocha faz aparecer
Os ossos criam carne para guerrear
faz na cova de leões o homem passear
Se o gigante aparecer Ele faz cair
O inimigo não resiste, vai ter fugir
Quando ordena faz até o inferno estremecer
Tudo isso só pra dá vitoria pra você.
---72. Deus responde
Intérprete: Cassiane
Não deixe que as lutas venham apagar
O brilho e a alegria que há em você
Não deixe que as muralhas que a sua frente
estão
Te impeçam de ser mais que vencedor
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O Deus que você serve não mudou
O Deus que você serve tem poder
Pra te fazer passar por este mar
E de lá então cantar
O hino da vitória
E quando você clama
Coração contrito, triste e ferido
Deus responde Ele é Deus!
E quando Ele ordena a benção
O inferno treme
As portas se abrem, Ele é poderoso
Ele é Deus!

Não há barreiras que me façam parar
E nem há lutas que eu não possa vencer
Jesus me faz sobre os problemas triunfar
Sou vencedor sei que posso cantar
Não tenho motivos pra tristeza não
Com Jesus sou mais que vencedor
E toda barreira ficou lá pra traz
Viver com Jesus é bom demais.
________
75. Com muito louvor
Intérprete: Cassiane

--------

73. Vai, povo meu
Intérprete: Cassiane
Vai, vai povo meu
Vai porque na tua frente esta o teu Deus
Vai ... sem duvidar
Contigo está o exercito de Jeová
Ele abriu o mar vermelho
Para o povo atravessar Deus poderoso em
guerra
Como Deus não há
Se o inimigo se levanta para ti afrontar
Os anjos de Deus aparecem para guerrear
Quando Elias clamou
O fogo queimou o altar
O povo sentiu
Que não há Deus como Jeová
Se nós pedirmos milagres
Milagre vai acontecer
Se nós pedirmos por fogo
Fogo vai descer...
----74. Cristo está comigo
Intérprete: Cassiane

Deus não rejeita oração
Oração é alimento...
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no
sofrimento
Basta somente esperar o que Deus irá fazer
Quando Ele estende suas mãos
É a hora de vencer
Então louve, simplesmente louve
Tá chorando louve, precisando louve
Tá sofrendo louve, não importa louve
Seu louvor invade o céu...
Deus vai na frente abrindo o caminho
Quebrando as correntes, tirando os espinhos
Ordenas aos anjos pra contigo lutar
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar
Ele trabalha pra o que nEle confia
Caminha contigo de noite ou de dia
Erga suas mãos, sua benção chegou
Comece a cantar com muito louvor
Com muito louvor, com muito louvor
Com muito louvor...
A gente precisa entender o que Deus está
falando
Quando Ele fica em silêncio é
Porque está trabalhando
Basta somente esperar...

Cristo está comigo
Nele eu posso confiar
Não temo o perigo
Nada vai me abalar

-----

Só no nome de Jesus
Você vai vencer esse nome tem poder
E quem tem Jesus na vida já venceu
O inimigo já perdeu

Vai haver festa no céu e vai
Ter anjos voando
E a igreja de Jesus vai entrar glorificando
Naquele grande banquete
o noivo vou abraçar
Se prepare meu irmão
pra com Jesus se encontrar

Eu não tenho medo
Com Jesus eu vou vencer
Com Ele eu sou forte
Nada pode me deter

76. Festa no céu
Intérprete: Cassiane

Muitos crentes vão sumir,
sem deixar explicação
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Carros vão desgovernar e perder a direção
A igreja de Jesus,
ninguém mais vai encontrar...
Foi arrancada daqui, já está com Jeová
Igreja, fique ligada! Jesus Cristo vem aí
Fique como as prudentes,
preparadas pra subir
As provações deste mundo,
não se dá pra comparar
Com aquelas maravilhas,
e a glória que tem lá

Não há enfermidade, nem peste ou fome
É só chamar o Homem de Nazaré

Basta uma palavra e toda terra treme
Em meio a densas trevas faz brilhar a luz
Muralhas à sua frente vão cair não temas
É só clamar o Santo Nome de Jesus
----79. Fogo santo
Intérprete: Cassiane

-----77. Com Cristo é vencer
Intérprete: Cassiane
Eu sei que a tua vida por ai
não é tão fácil de seguir,
Mas avante você tem que ir
Jesus é quem te ama e te quer bem
Chuvas de bençãos Ele tem pra ti dar
Você tem que lutar e acreditar
Que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo
Então levante e use a sua fé
porque Jesus contigo é...
E nEle você pode tudo
Não pense que a vida acabou
Só lembre que você é vencedor
Você não é ungido pra perder
Com Cristo é vencer ou vencer
Não diga que a vitória nunca vem
Porque vitória pra você Deus tem
Se o mar da vida em sua frente está
Deus abre o caminho neste mar

E você vai passar e cantar de lá
Só o Senhor é Deus
O mar vai se fechar e exterminar os inimigos
teus

Fogo Santo, Santo fogo
Fogo consolador
É o que está descendo agora
Fogo Santo do Senhor
Este fogo é poderoso é fogo pentecostal
Vai queimando o pecado, desfazendo todo
mal
Igreja fique ligada, muito fogo vai descer
Até o crente gelado vai ser cheio de poder
Este fogo purifica, santifica e faz o bem
Quem está sentindo agora levante as mãos e
diga amém
Quando o povo de Deus ora, põe diabo pra
correr
Abre a boca, então, dê glória
Deus tem vitória pra você
----80. Hino da vitória
Intérprete: Cassiane
Quem é o homem que teve o poder
De andar sobre o mar
Quem é Ele que pode fazer o mar se calar
No momento em que a tempestade
vier te afogar
Ele vem com toda autoridade
e manda acalmar

----78. Basta uma palavra
Intérprete: Cassiane
Vou contar-lhe a história de um coxo
Que queria mergulhar sua agonia nas águas
De um tanque pra se curar,
Mas chegar lá não podia, ajuda não conseguia
Um amigo ele não tinha para o levar
Foi quando por ali passava o Homem de
Nazaré
Ele mandou doença embora
Deu-lhe vitória e o pôs de pé
Basta uma palavra, uma palavra apenas
O mundo e seu sistema caem aos seus pés

Quem é o homem
que teve o poder
de fazer Israel
Caminhar pôr entre
as águas do Mar Vermelho
Fez caminho no meio do mar
Para o povo de Israel passar
Do outro lado com os pés enxutos
Puderam cantar o hino de vitória
Quando estiver frente ao mar
e não puder atravessar
Chame este Homem com fé
Só Ele abre o mar
Não tenha medo irmão,
se atrás vem Faraó
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Deus vai te atravessar
E você vai entoar o hino da vitória
Toda vez que o mar vermelho
tiver que passar
Chame logo este Homem para te ajudar
É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê
Pode chamar este Homem que Ele tem poder
Se passares pelo fogo não vai te queimar
Se nas águas tu passares não vão te afogar
Faça como Israel que o mar atravessou
E no Nome do Senhor um hino da vitória
Do outro lado cantou

Ir pra um lugar bem distante
Onde a paz reinará constantemente
Onde iremos cantar sem cessar
Não queres contemplar... também
A glória que será ... ali
E veja pelos olhos dá fé
A herança que o Pai nos guardou
Guardou uma morada ... pra mim
Guardou uma morada ... pra ti
Pra todos reunidos um dia
Cantar-mos assim ...
----83. Oferta agradável a ti
Intérprete: Cassiane

----81. Cachoeira de poder
Intérprete: Cassiane
Se tem azeite, tem o vaso
Se tem o vaso, tem o barro
Se tem o barro, tem oleiro
Se tem oleiro, tem preparo
Se tem preparo, tem fornalha
Se tem fornalha então tem fogo
E o que passa pela prova
Tem recebido vaso novo
Deixa o fogo então pegar
Cachoeira de poder
Deixa o fogo então arder
Veja o que Deus vai fazer
Se tem o choro, tem consolo
Se tem consolo é o Santo Espírito
Se tem Espírito, tem fogo
Que vai queimando o que é ímpio
E este fogo está presente
Vai aquecer o coração
Deixa fluir a mão de Deus
Com muito fogo muita unção
Fogo
Fogo
Fogo
Fogo

Santo
Santo
Santo
Santo

que limpa a impureza do pecado
que queima as obras do diabo
que lava e tira sua dor
do Espírito, fogo abrasador

A tua palavra escondi
guardada no meu coração
Pra eu não pecar contra Ti, Senhor
A Tua palavra escondi
Minhas vestes no sangue lavei
E das Tuas águas bebi
Pra ser uma oferta agradável a Ti
Minha vida a Ti consagrei
Meus dons e talentos são pra Ti servir
Meus dons preciosos são Teus
Não vejo razão na minha vida sem Ti
Tu és meu Senhor e meu Deus
Assim como o fogo refina o ouro
Vem Tua obra em mim completar
Até que o mundo possa ver
Tua glória em meu rosto brilhar
----84. Forte campeão
Intérprete: Cassiane
Saia deste grande abismo,
deste mar de solidão
Deus não te fez pra isso
Pra viver na solidão olhe para o céu
Ninguém foi capaz de suportar a cruz
como o meu Jesus
Derramou Seu sangue puro
E por isso eu asseguro,
Se você crer ouça o que vou lhe dizer

--82. Santo, santo
Intérprete: Cassiane
Bendito é o Cordeiro Filho de Deus,
que venceu
E que é Santo, Santo, Santo, é o Senhor
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo,
Só tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor
Minha maior vontade
é ser levada por meu Mestre
E esquecer deste mundo mau

Ele vai abrir a porta pra você
Igual a Jesus Cristo não há
Pode transformar todo teu ser
Ele é o Leão da tribo de Judá
O inferno se levanta pra cair
O mal não pode resistir
Todo poder está em suas mãos
Pra fazer do fraco um forte campeão
Abra o coração, deixa Jesus
encher todo teu ser
Ele te ama e quer cuidar de você
Jesus é Fiel
Nova criatura em Cristo você será
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Vai mudar a sua vida, cicatrizar toda ferida
Mais que vencedor o Senhor te fará, pode
acreditar
---85. Deus tem poder
Intérprete: Cassiane
Eu não vou parar de navegar
Não vou me desesperançar com Jesus
E se a mais forte onda deste mar
Me alcançar ainda vou, com Jesus
Se as forças me deixarem só
E a luz do dia já não ter
Maus pensamentos me invadirem
Descansarei
Descansarei, naquele que
Me fez bem mais que vencedor
Confio no Senhor
Quem confia em Deus jamais perde a batalha
Sua fé não falha Deus nos faz vencer
Tormenta vira brisa, noite vira dia
Deus tem poder
O inimigo atenta mas tá derrotado
O crente em Jesus, no Sangue é lavado
Deus é poderoso e não vai deixar o crente
perder
Não desista amigo, põe a fé em Cristo
Pois fazendo isso serás vencedor
Diante dos teus olhos muitos cairão
Mas Deus segura firme o seu coração
-----

86. O Chamado
Intérprete: Cassiane
Desde o ventre de minha mãe
Tu já me sondavas
Sei que ali o meu futuro Tu já traçavas
Usada para uma grande bênção
Era o que eu devia ser
Segundo a Tua infinita graça,
Segundo o Seu querer
E ser um instrumento de valor
Um canal do Teu poder
Hoje sei que minha história é feliz,
Pois o Senhor à escreveu
O chamado foi selado no Senhor
Para eu ser expressão do Seu amor
Ao ouvir a Sua voz eu disse sim
E o Senhor então se revelou a mim
Ao sentir o Senhor tocar através do meu
louvor
Posso então, claro contemplar
Minha vida em Seu louvor
----

87. Tudo novo
Intérprete: Cassiane
Eis que tudo novo se fez
Tudo se fez novo
Novo céu e nova terra,
Posso ver...
Todo mal ficou pra trás
Tudo se fez novo
O meu Deus é o Deus que tudo novo faz
Ele é Deus...

Não mais morte, não mais guerra
Não mais dor ...
E pra sempre, eternamente
Na presença do Senhor
Não tristeza, não angustia
Nunca mais...
Alegria, eterno dia, lá no céu...

Eis que tudo novo se fez
Tudo se fez novo
Eu pra sempre filho de Deus
Vencedor...
Todo mal ficou pra trás, tudo se fez novo
Eu com Deus, e Deus comigo
Infinitamente...
________
88. Vou Seguir
Josias Barbosa
Intérprete: Cassiane
Se você já pensou em desistir,
Tenha fé e não pare de sorrir, você vai ver
Que o inimigo não vai entender
Que o crente até mesmo chorando
ele canta porque:
Se chorar, chora nos pés do Senhor
Tem Jesus como seu consolador
Teu sofrer uma noite até pode durar,
Mas o crente sabe que a vitória vem pela
manhã
Então cante assim...
Vou seguir... os passos de Jesus
Vou levar... comigo a minha cruz
Se espinhos ferem os meus pés
Eu vou descansar nos braços de Jesus
Quando o crente está firme nos pés do
Senhor,
Ele passa pela prova cantando louvor
O inimigo se levanta, mas tem que cair
O crente não deixa a cruz mas leva até o fim
Se cair mil ao seu lado ele não cede não,
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Sempre está protegido por um batalhão
Deus dá ordem aos seus anjos para proteger
Bem guardado desse jeito... desistir porque?
________
89. Onde Jesus Mora
Josias Pereira
Intérprete: Cassiane
Vejo nos seus olhos, uma lágrima rolar
Fazendo transparecer o seu interior,
Anda sem sentido, vive sem razão
Machucado está seu coração
Mas chegou a hora de tudo terminar,
A dor vai embora, já pode cantar
Sinta o seu coração explodir de emoção
Jesus nele entrou
Onde Jesus mora não há tristeza
Onde Jesus mora não há dor, não há choro
Onde Jesus mora só existe alegria
A gente canta todo dia...
É feliz quem tem Jesus no coração

Onde todos nós iremos nos encontrar
Pra uma festa
Eu verei o Pai Abraão e também os meus
irmãos
Que um dia por amor a Cristo morreram
Passarei por milhares de anjos
Adorando diante do trono cantando um só
hino
Em adoração... ao Rei Jesus
Dores não haverá...
Só alegria fluindo por todos os lados
Lá não irá se falar em morte ou fome
A morte Ele venceu,
Dando-nos vida eterna com Ele
Com meu Senhor cearei...
E dos meus olhos toda lágrima Deus limpará
E a tua face verei, rosto mui lindo
Que irá iluminar a imensidão do céu que irei
morar
________

92. Imagine
Isael dos Santos
Intérprete: Cassiane

________
90. Para Sempre
Isael dos Santos
Intérprete: Cassiane
Para sempre no céu vou cantar
Para sempre no céu vou louvar
Santo, Santo, Santo...
Santo, Santo é o Senhor Jeová
Queria eu poder voar... e voar
E estar ali junto ao trono do Pai
Cantar... e cantar aquele me criou
Pra falar do seu amor... ou, ou... ô... ôô
Ele nos prometeu
Buscar-nos pra morar com Ele
Ali, onde todos irão entoar o hino da vitória
Um hino em louvor
Exaltando o Criador... ou, ou... ô... ôô

Imagine um lugar onde tudo é muito lindo...
Imagine um lugar onde não haverá dor
Nem ódio e nem rancor
É o céu pra onde eu vou...
Imagine você,
Andando pelas ruas de ouro e cristal
Como nunca viu igual...
Eu queria ir pra lá se eu pudesse estar lá
Não queria voltar, só para ver o meu Rei
Frente a frente com o Pai
Só cantando assim
Santo, Santo é o Senhor
Para sempre cantaria
Imagine você num corpo transformado...
Imagine você falando com Abraão
Isaque e Jacó
Estaremos juntos lá...

________
91. Lugar de Glória
Isael dos Santos
Intérprete: Cassiane

Imagine você recebendo uma coroa...
Imagine você cantando num coral
Um hino triunfal, um hino sem igual
________

Muito em breve...
Conhecerei a cidade do meu grande Rei
Cidade Santa feita por suas mãos
Mãos essas que um dia
Foram pregadas numa cruz
Posso até imaginar...
Que voarei ao encontro do santo lugar
Lugar de glória, lugar tremendo

93. Ele é Poder
Paulo C. Silva
Intérprete: Cassiane
Ele é poder
Todo poder
Em suas mãos está todo poder
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Pra fazer o cego ver
E fazer o surdo ouvir
Em suas mãos está todo poder
Transformou a água em vinho
Ele acalma a tempestade
Ele cura os leprosos
E caminha sobre o mar
Ele expulsa os demônios
Multiplica o peixe e o pão
Produz pesca milagrosa
E alimenta multidão
Jesus cura o paralítico
E consola o ferido
Dá a alma do aflito
Novo rumo a seguir
Ele ressuscita os mortos
Faz milagres entre nós
E o inferno estremece
Ao ouvir a Sua voz

Rompeu a voz dos anjos,
Do céu a proclamar:
Rompeu a voz dos anjos,
Do céu a proclamar:
Jerusalém! Jerusalém!
Cantai, ó Santa Grei!
Hosana! Hosana!
Hosana ao Vosso Rei!
Então o sonho se alterou,
Não mais o som feliz
Ouvia das Hosanas
Os coros infantis.
O ar em torno se esfriou,
Do sol faltava a luz,
E num alto e tôsco monte vi
O vulto de uma cruz!
E num alto e tôsco monte
Vi o vulto de uma cruz!

________
94. Sem Limites
Aline Barros
Este mundo te parece tão normal,
Oferece coisas que te trazem dor,
Problemas que assolam o coração,
Pois o homem não conhece
O que é o amor.
Então nasce uma esperança
Quando não há mais saída,
A vitória para Deus
Não tem limites,
Brilha forte a luz divina
Pra você que está perdido,
Toda graça vem de Deus
Eu não duvido.
Você pode crer que nada
Está no fim
Pois em qualquer situação
Ele vem te socorrer;
Você pode crer há uma
Chance, sim
Você pode não compreender
Que Cristo vive em ti,
Você pode crer.
Você pode crer.
________
95. Cidade Santa
Dormindo no meu leito,
Em sonho encantador.
Um dia eu vi Jerusalém
E o templo do Senhor.
Ouvir cantar crianças,
E em meio ao seu cantar

Jerusalém! Jerusalém!
(Aos anjos escutei),
Hosana! Hosana!
Hosana ao vosso Rei!
________
96. Caminho da fé
Marquinhos Gomes
Cada dia que se passa
São lutas sem cessar
Que as vezes você pensa em desistir
Mas Deus está contigo
Por onde que andares
Vai nessa força
Que você vai conseguir

Eu não vejo o porque
De você abandonar
Tudo aquilo que Jesus
Tem prá te dar
Mas olhe para o alto
E veja céu tão perto
Jesus está juntinho de você!
Eu quero ver você
Sempre sorrindo
Coração que se abra pra fé
E mesmo que haja pedras no caminho
Jesus Cristo sempre te põe de pé...
________
97. Pai te amo
Donna Adkins
Intérprete: Aline Barros
Pai eu te amo
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Te louvo
E te adoro
Glória ao Teu nome
Em toda a terra
Cristo eu te amo
Te louvo
E Te adoro
Glória ao Teu nome
Em toda a terra
Glória ao Teu nome 3X
Em toda a terra
Espírito eu Te amo
Te louvo
Eu Te adoro Glória ao teu nome 3X
Em toda a terra.
________
98. A Mensagem da 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;
Essa cruz tem prá mim
Atrativos sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nesta cruz padeceu
E por mim já morreu,
Meu Jesus para dar-me o perdão
E eu me alegro na cruz,
Dela vem graça e luz
Para a minha santificação.
E 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
________
99. Lírio dos Vales
Beno César/Solange de César/Jr. César
Intérprete: Aline Barros

Santo! Santo! Santo!
"Te adoramos
E vemos a tua glória em nós resplandecer
Jesus, Lírio dos vales exalas o amor
Mais doce que o próprio mel
Colhido da flor
Reina em nossas vidas para sempre
E faz morada eterna em nossos corações
Tu sabes que te amamos
Mas é tão bom dizer
Tua graça é bem melhor Jesus
Melhor que viver
Tu que estás à direita de Deus
Nossas vozes a ti subirão
Formando um coral com anjos
Regido por arcanjos
Tu que estás a direita de Deus
Nossas vozes a ti subirão
Digno de todo o louvor
E da mais perfeita adoração.
________
100. O Poder do Teu Amor
Intérprete: Aline Barros
Venho a ti Senhor
Muda-me, renova-me
Pela graça que somente
Encontrei em ti
Agora sei que as
Debilidades que há em mim
Não prevalecerão
Pelo poder desse amor
Cobre-me
Com teu amor
Me envolve
Toma-me
Perto quero estar
E por esperar
Novas forças eu terei
E me levantarei
Como águia voarei
Pelo poder desse amor
Eu te quero ver
Face a face, oh Senhor
E conhecer assim
Mais de ti em mim
Prepara-me Senhor
Pra fazer o teu querer
Vivendo cada dia
Pelo poder desse amor

________
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101. Ventos de Avivamento
O meu coração tem anseio
De ver tu glória,
Enchendo a terra
Como as águas cobrem o mar
De ver ser cumprindo na igreja
A promessa que diz:
Aquele que crer,
Obras maiores ainda fará.
O muito que nos temos vistos
Não passa de gotas,
Diante daquilo que pode
E queres fazer.
Oh! Faz chover, Senhor
Águas que regem a terra
Que façam brotar as sementes
Dos frutos de um aviamento.
Oh! Faz chover, Senhor
Atende o teu povo que clama
Que anseia por ver o teu braço
Agindo com poder e graça
Em nossa nação.
________
102. A Mão do Mestre
Josué Teodoro
Intérprete: Cristina Mel
No olhar de um irmão
Vejo a mão do Mestre
No viver, no morrer
Vejo a mão do Mestre
Na poesia, na canção
No pulsar do coração
Vejo a mão de Deus
Sinto a mão de Deus
Na emoção que estou sentindo
Eu vejo a mão de Deus
Em saber que estão me ouvindo
Eu vejo a mão de Deus
Vejo a mão de 0evs
O sol nasceu, o sol se pôs
Fica a mão do Mestre
O ano vem, o ano vai
Fica a mão do Mestre
Sobre nós, a proteger
Sobre todos, posso ver
Vejo a mão de Deus
Sinto a mão de Deus
________
103. Ao Amigo Distante
Josué Teodoro
Intérprete: Cristina Mel

És amado amigo, e eu oro por ti
Embora tão longe, contigo estou
Desde então só as lembranças veem
Colocar-nos lado a lado
Seu rosto nas fotos
Momentos tão bons recordo...
E ao te ver tão longe
Doi mais que muito
Um pedaço grande do coração tirou
E levou pra longe, responde
Tenta ligar para mim
Eu ainda te amo demais, Te amo!
E em lugares que juntos estivemos a rir
Agora sozinha não consigo sorrir
Tua fala sincera eu gravei
O teu jeito tão real Ah!
Eu confesso, amigo
Meu amor por ti é leal...
E ao te ver tão longe
Doi mais que muito!
Um pedaço grande do coração tirou
E levou pra longe, responde
Pergunte à Deus sobre mim
Vai saber que te amo demais Te amo, amigo!
________

104. Castelo Forte
C.C.
Castelo forte é o nosso Deus
Espada e bom escudo
Com seu poder defende os seus
Em toda transe agudo
Com fúria pertinaz
Persegue satanás
Com artimanhas tais
E astúcias tão crueis
Que iguais não há na terra
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
Sim que a palavra ficará
Sabemos com certeza
E nada nos assustará
Com Cristo por defesa
Se temos que perder
Os filhos, bens, mulher
Embora a vida vá, por nós
Jesus está E dar-nos-a seu reino.
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________

105. A Quem Temerei?
Batista da Lagoinha
O Senhor é a minha luz e a minha salvação
A quem temerei? Não temerei
O Senhor é a força da minha vida
A quem temerei? Não temerei
Ainda que um exército se levante contra mim
No Senhor eu confiarei para sempre
Quando os meus inimigos
avançam contra mim
Eles tropeçam e caem diante de mim
Cantarei com alegria louvores ao Senhor
Que me acolheu e me livrou,
na rocha me firmou
Se o diabo vem contra mim
ele se levanta para cair
Se o diabo vem contra mim
ele se levanta para cair
Diga o fraco: eu sou forte
Diga o pobre: rico sou
Em Jesus eu sou mais que vencedor
Não é na minha justiça
que eu caminhando vou
Mas no poder que há no sangue
Que por mim Jesus derramou

Tantas lutas, tantas dores
Num deserto pareço estar
Mas te entrego os meus temores
Sei que em ti, Senhor, posso confiar
Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança
Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança
Como é bom poder pertencer a
um Deus de amor
Como é bom poder confiar em
tua fidelidade
Eu descanso em ti
Eu espero em ti
Eu te adoro, Deus de amor
Em ti eu posso me alegrar
Com ousadia declarar
O Deus a quem eu sirvo
Nunca falhou e não falhará
Como é bom poder pertencer a
um Deus de amor
Como é bom poder confiar
em tua fidelidade
Eu descanso em ti
Eu espero em ti
Eu te adoro, Deus de amor
---

--106. Não Temas
Batista da Lagoinha
Não
Não
Não
Não

Senhor, estou aqui para te adorar
Em tua presença desejo estar
Eu sei que nada sou
Mas vim me humilhar
Preciso de ti
Vem me restaurar

temas
temas
temas... não!
temas

Agindo
Agindo
Agindo
Agindo

eu, quem
eu, quem
eu, quem
eu, quem

108. Manancial
Batista da Lagoinha

impedirá?
impedirá?
impedirá?
impedirá?

Quando andares pelas águas
Não te afogarás
Quando pelo fogo
Não te queimarás
Não temas, sou contigo
Agindo eu, quem impedirá?

________

107. Deus de Amor
Batista da Lagoinha

Eu quero ser
Como um jardim fechado
Regado e cuidado
Pelo teu Espírito
Flua em mim
Como um manancial
Do meu interior
Com águas vivas
Restaura o meu ser
Para o teu louvor
Eu te farei
Como um jardim fechado
Regado e cuidado
Pelo meu Espírito
Eu fluirei
Como um manancial
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Do teu interior
Com águas vivas
Te restaurarei
Para o meu louvor

111. Águas Purificadoras
Batista da Lagoinha

--109. Coração Igual ao Teu
Batista da Lagoinha
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 coração igual ao teu
Ensina-me a amar 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 coração igual ao teu
Dá-me coração igual ao teu
________
110. Diante do Trono
Batista da Lagoinha
Eu
Eu
Eu
Eu

me
me
me
me

prostro
prostro
prostro
prostro

diante
diante
diante
diante

do trono
do Rei
do trono
de Deus

Tu, Senhor, és meu refúgio e fortaleza
Eu me rendo ao teu amor e tua grandeza
Tu, Senhor, és meu refúgio e fortaleza
Eu me rendo ao teu amor e tua grandeza
Eu
Eu
Eu
Eu

me
me
me
me

prostro
prostro
prostro
prostro

diante
diante
diante
diante

Eu me prostro
Diante do trono
________

do trono
do Rei
do trono
de Deus

Existe um rio, Senhor
Que flui do teu grande Amor
Águas que correm do Trono
Águas que curam, que limpam

Por onde o rio passar
Tudo vai transformar
Pois leva a vida do próprio Deus
E este rio está neste lugar

Quero beber do teu rio Senhor
Sacia minha sede,
lava o meu interior
Eu quero fluir em tuas águas
Eu quero beber da tua fonte
Fonte de águas vivas
Tu és a fonte, Senhor
Tu és o Rio, Senhor
________
112. Sonhos
Raquel
Planos que mudam
Sonhos tão irreais
Um coração tão ferido
Caminha meio perdido
Sem rumo na estrada
A vida lhe ensinou
Coisas tão duras
Viver sozinho é bem melhor
Não confiar em amigos
Trancado ele vive
Mas um dia ele encontrou
Alguém diferente
Mudou sua mente
Mudou pra sempre seu coração
Tratou suas feridas
Deu sentido a vida...
Só há um Deus que faz
O homem renascer
Só há um Deus que transforma
Só há um Deus que liberta
Jesus Rei dos reis.
________
113. Tudo Que tem Fôlego
Emerson Pinheiro
Tudo que têm fôlego
Louve ao Senhor
Erga as tuas mãos
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E louve ao Senhor
Com a tua vida
Louve ao Senhor
Louve ao Senhor
Dai graças ao Senhor
Pois Ele é bom
Seu amor é imenso
E dura pra sempre
Todo poderoso é o Senhor
Vou erguer minha voz
Para sempre
Vou louvar o meu Deus

Jesus é o Rei da glória
Ele é o único que pode te dar vitória
Não existe outro Deus
mais forte que o meu
O nome dEle é Jesus.
________
116. Fale Outra Vez
Quantos problemas assolam o mundo
E as pessoas não encontram o caminho certo
Tentam a sorte em busca de vida
encontrando mortes
Batalha perdida

________
114. Águas do Trono
Fernanda Brum e Geazer Jr.
Louve ao Cordeiro
E sua vida a Ele entregue
Abra o coração,
levante as tuas mão
Ele vai reinar
Deixe em ti
fluir o Espírito de Deus
Abra o coração,
levante as tuas mãos
Ele vai reinar
As águas do trono
Te lavam a iniquidade
O poder do sangue
Liberta de verdade
O amor de Deus
É carinho
É consolo
Sinta agora Deus
Todo o teu viver acariciar
________

Fale com Jesus outra vez
Insista mais uma vez que
Jesus te dará a solução
Fale com Jesus outra vez
Insista mais uma vez
E Ele te dará uma vida sem morte então
Quantas mortes, quantas maldições
Que persistem em destruir seu pobre coração
Dobre os joelhos e entregue-se a Cristo
E Ele cumprirá o desejo do teu coração.
________
117. Águas Cristalinas
É bom te ter, aqui comigo Senhor, Senhor
É bom sentir o Teu fluir
Como águas cristalinas que transbordam o
coração
É assim que o Teu Espírito age em mim
Vem, Senhor Jesus
E receba o meu louvor
Teu amor nos conduz e renova o meu viver
Teu amor e Tua paz
É o que eu quero mais
Vem, Senhor, e aviva o meu viver.

115. Rei da Glória
________
O meu Deus não está morto
Nem pendurado no madeiro
O meu Deus não é de prata
Nem de bronze e nem de ferro
O meu Deus está bem vivo
Está olhando pra você
O meu Deus quer acabar
com esse sofrer
Para ser abençoado
Não precisa pagar promessa
Jesus Cristo já morreu por nós
E a vitória já é certa
Não se iluda com essa vida:
O caminho é Jesus
Levante agora e tome a sua cruz

118. O Amor Nunca Perde
Não adianta lutar com as armas do mal
Levante a bandeira do amor,
que esse vento vai passar
O nosso Deus nunca dorme
e sempre está vendo tudo
E num piscar de olhos
Jesus toma a frente em sua vida
O amor nunca perde
O amor sempre vence
O amor prevalece na vida
daquele que serve a Jesus
Lute com as armas do bem
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e obterás a vitória
Águas passadas não movem moinhos
Dos seus pecados Deus esqueceu
O nosso Deus nunca dorme
E sempre está vendo tudo
E num piscar de olhos
Jesus toma a frente em sua vida
________

E a fé pra ir além

119. Creio em Ti

________

Quando penso que sou fraco
sua voz me fortalece.
Quando a dor é bem mais
forte do que eu
sinto teu grande amor
invadindo a minh'alma
como bálsamo suave a me curar.
Quando as guerras são maiores
que as armas que eu disponho
você vem e me adestra
para o impossível.
fazes mudo falar, cegos podem ver

121. Santo! Santo! Santo!
Rose Nascimento

Creio em Ti, Jeová Rafah
no seu nome há poder
e estás presente aqui
vem curar, libertar, visitar,
Jeová Rafah
Levou toda a enfermidade e
as nossas dores também.
Sei que hoje por suas pisaduras
Eu sou sarado, Eu sou sarado
________
120. Se tu quiseres crer
Muitos vão orar
E querem encontrar alguém
Que garanta ao máximo
A paz aos corações
Não há o que temer
Embora o medo exista em nós
Mas a fé nos faz mover
Montanhas, com poder
Pode um milagre enfim acontecer
Quando você acreditar
A esperança em ti
Ninguém jamais
Irá matar, depende só
Se tu quiseres crer
O medo acabou
Pois ele agia sempre em vão
A esperança em ti fará aos ares flutuar
Não posso explicar
O que o coração de alguém
Sente quando encontra a paz

A coragem te fará vencer
Conquistando o reino em redor
É só assim que enxergarás
Que nada em fim lhe faltará
Ouça a voz a voz que diz
Contigo eu estarei

Você já pensou no céu de luz
Nas coisas que vamos ter,
Vivendo eternamente
Na glória para sempre com o Rei
Eu sei que não é um sonho
Veremos a glória que Ele preparou
Nos uniremos aos anjos
Eternamente dando-lhe louvor
Santo, Santo, Santo
É o Senhor meu Deus
Santo, Santo, Santo
É o Cordeiro que venceu
Toda honra toda glória e poder
Sejam dadas ao Cordeiro que venceu
Pelos séculos dos séculos amém
Ele é digno da glória que tem
Ó bendita esperança
Estar junto com os meus
Na Jerusalém eterna
Na terra que Jesus nos prometeu
Não haverá prazer igual
Poder estar pra sempre com Jesus
Nos unir aos anjos
Eternamente dando-lhe louvor
________
122. Faraó ou Deus
Autor: Mário Fernando
Intérprete: Shirley Carvalhaes

Eis o mar
Atrás vem Faraó
Por que nos trouxe aqui Moisés
A este lugar?
Israel assim lamentou então
Moisés a Deus clamou
E Deus lhe falou
Por que clamas a mim?
Toca nestas águas
O mar se abriu
E Israel passou
Lá vem faraó
Na frente Israel
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Quem chegará primeiro
Faraó ou Deus?
Lá vem faraó
Na frente Israel
Quem chegará primeiro
Faraó ou Deus?
Uma coluna de fogo
Durante a noite
Guia Israel
Os carros de Faraó
No meio do caminho
Quebrados paravam
Israel prevalecia
Na frente seguia
E a noite pra eles
Tornou-se em dia
Israel prevalecia
Na frente seguia
E a noite pra eles
Tornou-se em dia
Lá vem Faraó
Faraó morreu
Israel chegou primeiro
O Senhor é Deus
Lá vem Faraó
Faraó morreu
Israel chegou primeiro
O Senhor é Deus
Canta Miriam
Só o Senhor é Deus
Canta mocidade
Só o Senhor é Deus
Os velhos também cantam
Só o Senhor é Deus
Cantam as crianças
Só o Senhor é Deus
Canta Israel
Só o Senhor é Deus

Quando o mundo inteiro ficar contra mim
Pois a tua companhia é o meu consolo
Viver sem Cristo é coisa de tolo
Minha alma fica triste
Quando pensa que não existe uma saída
O que fazer da vida
Então vejo que bem perto
Dentro deste meu deserto
Alguém vela por mim
Não, não é o fim
________
124. O Grande Amigo
Shirley Carvalhaes
O que a gente mais precisa
Para ser feliz
Estarmos confiantes em Jesus
O amigo verdadeiro
Que enche o nosso coração
Solidão não tem lugar
Em meu coração
coro:
O grande amigo
O melhor que há
O grande amigo
O que nunca mudará
Sinto o seu amor comigo
Jesus está do meu lado
Ele é o grande amigo
Há amigos que te amam
Sabes que é assim
E outros que te enganam
Fingindo amar
Mas há um que tudo pode ver
E se nEle você crer
Através do seu poder
Tu serás feliz.
________
125. Na Unção de Deus
Elaine de Jesus

________
123. Momentos
Shirley Carvalhaes
Minha alma está sofrendo
Tanta coisa estou querendo e não consigo
Onde estão meus amigos
E são nestes maus momentos
Que a angustia e o sofrimento
Me perturbam mais
Eu preciso de paz
Quero Cristo do meu lado
Sempre assim

Quando as lutas vierem contra ti
Irmão insista ainda não é o fim
A tua fé mesmo fraca
Ela é forte destroi muralhas
Ponha os olhos no Senhor Jesus
Receba a benção e a sua luz
Você vai ver, você vai vencer
Na unção de Deus e no seu poder
Coro:
O crente cheio de unção
Manda glória pra cima e recebe poder
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Ele passa o Mar Vermelho sai do lado de lá
Ele expulsa os demônios faz o inferno tremer
Ele louva Deus na cova faz leão dormir
Ele ora no holocausto e o fogo vai cair
Quando está no deserto Deus envia o maná
Se vier o Jordão o rio vai abrir
E se não abrir vai passar por cima das águas
Na unção de Deus
________
126. Nenhuma Condenação Há
Armando Filho
De todas as provas que eu
Já passei
É bem difícil Senhor
A gente ter que ouvir acusações
Do vil tentador
Lembranças do passado vem
E querem me fazer parar
Ou mesmo palavras de alguém
Que não quer na gente acreditar
E quase parando sem forças e vigor
A gente lê a palavra
Encontra bastante poder
Prá vencer
E continuar a jornada
E ver que o passado ficou prá tras
Pois Cristo na cruz tudo já venceu
E saber que Dele não lembra mais
Eu canto pra glória de Deus.
Nenhuma condenação há
Para quem está em Ti Jesus
Cuja a vida coberta está
Pelo sangue que desceu na cruz
É certo que provas virão
Investidas do vil tentador
Mas nenhuma condenação há
Para quem está em Ti
Querido Senhor
.________

127. Basta Querer
Carlinhos Felix
Meu pensamento
Vive em Você
A luz do meu viver
Senhor ...
Basta entrar
Eu me abrir pra Te amar
Nem precisa perguntar
Te amo ...
Há um clima
Todo diferente
Que aquece e mexe
Com o coração da gente.

É como um sonho ...
É como um sonho ...
Eu me dou por inteiro
Teu é o meu coração
E ao Teu lado
Eu sempre sigo
Já não há mas talvez
Basta querer
Pra Te ter outra vez
.________
128. Rei dos Reis
Comunidade Evangélica de Vila da Penha
Nossos corações se abrem,
Nossas vozes se levantam
Para te louvar
Para te adorar
Ó Senhor Jesus!
Ó Rei Jesus
Rei dos reis,
Senhor dos Senhores.
Digno és para sempre,
Digno és Jesus
E prostrados aos teus pés
Te entregamos a coroa
Ó Rei Jesus
Como os vinte e quatro anciãos
Te adoramos ó Cordeiro
________
129. Solução
Grupo Álamo
Não, não deixes tudo se acabar
Assim desse jeito
Enxuga as lágrimas
Vem, Eu te aceito
Das tuas transgressões
Não me lembrarei mais!
Vem filho, vem sem tardar
Vem, assim como estás!
Me da teu coração,
Te darei paz!
Sou Cristo a solução!
Não sofras mais.
Sei que é difícil o libertar
Dessa angústia que em ti está.
Sabe que só, não vencerás
Alguém precisa te ajudar
Estou aqui, e em nenhum outro há solução
Somente em mim, terás enfim
Abrigo e paz no coração, no coração...
Não, não deixes tudo terminar
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Pensa bem ninguém é perfeito
Pra toda situação só existe um jeito
Me dá teu coração
Te darei paz!
Sou Cristo a solução!
Não sofras mais...
________
130. Vem Santo Espírito
Cláudio Apolinário
Vem Santo Espírito (4 vezes)
Oh vem (2 vezes)
Queremos Te sentir.
Como foi nos dias de pentecostes, vem estar
presente aqui.
Minha vida precisa de renovação, oh Espírito,
derrama tua unção.
Nós podemos já sentir a tua presença aqui,
renovando vidas em teu altar.
Algo novo eu começo a sentir, é o teu poder
que vem nos revestir

Glória pertence a Ti
Honra pertence a Ti
Povos e tribos te louvam
Por Tuas maravilhas
Por tudo o que criaste, Jesus.
Todos os reis exaltarão
Teu Nome
E as nações entoarão
Louvores.
Glória pertence a Ti
Honra pertence a Ti
Nós os teus servos te amamos
Ó, Rei de nossa vida
Vivemos pra tua glória, Jesus.
________
134. Meu Louvor Virá de Ti
Comunidade da Graça
Do Senhor me vem a inspiração
É louvor do alto no coração
Que me faz viver em adoração
Em todo tempo.

________
131. Alegrai-vos No Senhor
Comunidade da Graça
Alegrai-vos no Senhor
Vós todos os seus santos
Ele é a nossa fortaleza
Bendizei ao Senhor
Que sustenta o seu povo
Ele é a nossa fortaleza.
Tu, Senhor, és o meu pastor
E o meu escudo
Minha luz e salvação
Não temerei.
________
132. Como Não Te Adorar
Comunidade da Graça
Como não Te adorar?
Tu és nosso Pai de amor
Como não dedicar?
Nossa vida em Teu louvor.
Tu és um Deus Santo
Poderoso em toda a terra
A Ti oferecemos
O que temos de melhor.
________

133. Glória Pertence a Ti
Comunidade da Graça

Da palavra vem a revelação
Que me faz viver em comunhão
Em minh'alma uma nova canção
Em todo tempo.
Tu és meu Deus, te louvo
És meu Deus, te amo
Cada dia entoarei em cântico novo
Tu és meu Rei, Jesus
Com gratidão eu canto
Meu louvor virá de Ti
Na congregação.
________
135. Nosso Comandante
Comunidade da Graça
Nosso comandante é Jesus Cristo
Maravilhoso, Filho de Deus
Todo-poderoso, invencível
Reina sobre a terra e céus.
Salvação pertence ao Senhor
Dono da minha vida
Que me fez mais que vencedor
.________
136. O Meu Canto
Comunidade da Graça
O meu canto
É um canto de alegria
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Que proclama a liberdade
Em Jesus
O meu canto
É um canto de vitória
Que proclama o triunfo
Lá da cruz.

Não glorificará teu Nome?
Todos te declaram:
Rei das nações.

O meu cantar
É pra Ti meu Senhor
O meu louvar
Expressão de amor.
________

140. Pra sempre em meu coração
Cristina Mel

137. O Nome de Jesus
Comunidade da Graça
O Nome de Jesus é poderoso
O Nome de Jesus é sobre todos
Nome mais doce, Nome mais lindo
Nome sublime é o Nome de Jesus.
O Nome de Jesus levanta os mortos
O Nome de Jesus sara os feridos
Nome mais Santo, Nome mais puro
Nome bendito é o Nome de Jesus.
________
138. Opera Nesta Hora
Comunidade da Graça
Opera nesta hora
Um milagre em nossa vida, enfim.
Envia Tua palavra
E transforma nossa vida, enfim.

________

Eu queria o tempo parar
De novo lhe fazer ninar
Crescer e mudar, não dá pra evitar
É o caminho que Deus lhe traçou
Brinquedos, gibis, violão
Espalhados por todo lugar
Um dia a poeira, eu irei tirar
No silêncio de não o encontrar
Vou guardá-lo em meu coração
As lembranças jamais mudarão
Pois quando partir e saudades sentir
Estará sempre em meu coração
Os dentinhos você vai trocar
e roupas maiores usar
o seu caminhar vai pra longe o levar
pois não posso impedir seu querer
Os dedinhos que agarram minha mão coisas
grandes eu sei que farão
Você não é meu, é um presente de Deus e o
futuro está em suas mãos
________

Ministra Tua graça
Tua unção em nossa vida, enfim.
Ó, Espírito!
Tua unção em nossa vida
Ó, Espírito!
E transforma a nossa vida
Ó, Espírito!
Um milagre em nossa vida.
________
139. Poderoso
Comunidade da Graça
Ele é poderoso
Ele e o Rei dos reis
Sempre vitorioso
Exaltado nos céus
Com triunfo eterno
Obtido na cruz
Derrotou o inimigo
O seu Nome é Jesus.
Quem não te temerá

141. Rei dos Reis/Eu Celebrarei/
Se o Espírito de Deus
Cristina Mel

Rei dos Reis, Senhor dos Senhores
Glória! Aleluia!
Rei dos Reis, Senhor dos Senhores
Glória! Aleluia!
Cristo, Rei da glória
Glória! Aleluia!
Santo, Santo é o Senhor
Glória! Aleluia!
E mui digno de louvor
Glória! Aleluia!
Cristo, Rei da glória
Glória! Aleluia!
Eu celebrarei cantando ao Senhor
E só nele me alegrarei
Eu o louvo e o adoro
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Porque tem triunfado
Se o Espírito de Deus
Se move em mim
Eu canto como Davi
Eu canto, eu canto
Eu canto como Davi
Se o espírito de Deus
Se move em mim
Eu danço como Davi
Eu danço, eu danço
Eu danço como Davi
Se o Espírito de Deus
Se move em mim
Eu oro como Davi
Eu oro, eu oro
Eu oro como Davi
________
142. Santo Deus, Usa-me
Cristina Mel
Santo Deus, Tu és a vida em mim
O amor que tem fim
Pra sempre Santo Deus
Tu és a vida em mim
O amor que não tem fim
Tu és Senhor e Rei
Pra todo o sempre és Santo
Deus que o mundo inteiro fez
E no ventre me formou
És Senhor, És Senhor
Das estrelas lá do céu
Reinas em meu coração
És Senhor, És Senhor
A solidão nunca mais
Sou levada em Teus braços de amor
Até o dia amanhecer
Tu és a vida em mim
Tu és destino meu
Usa-me, usa-me
Poder Tu tens, Jesus
Me achego à Tua luz
Usa-me, usa-me, usa-me
Minha vida em tuas mãos, usa-me
Deus de toda criação
Que acalma o coração
Usa-me, usa-me
Deus de toda terra e céu
Sobre mim derrama o mel
Usa-me, usa-me
Dos reis Tu és sem igual
Tua Paixão lavou todo o mal
E sobre o trono Tu estás
________

143. Bem Querer
Marcos Góes

És o meu bem querer,
Meu Mestre
É tudo que tenho e sou
Vem de tua mão Senhor
Que se entende e me abençoa
Mesmo sem merecer, pecador
O mais miserável dos homens que sou,
Me envolves com o teu amor
E por isso eu sou mais feliz.
Se a vida quer me tirar de ti,
Me afastar e me destruir
Eu clamo a ti Jesus e tu me dás
A tua vitória.
Pois eu estou bem certo de que nada
Nem na morte nem na vida
Vai me afastar de ti, de tua benção
E de teu amor.
És o meu bem querer,
Te amo
Como eu te amo meu Jesus
Me envolves com teu amor
E por isso
Eu sou mais feliz
________
144. Bem Querer 2
Marcos Góes

Que bom é ter você comigo
Deitar no teu colo e receber carinho
Lá fora o mundo tenta me tragar
Estando contigo posso crer e descansar
Tu és o meu amado Rei Jesus
Fonte de vida, minha vida, minha luz
O sol que nasce e aquece o meu viver
Consolo, abrigo, meu eterno amigo,
Meu bem querer
E mesmo que venha forte tempestade
E sobre mim o medo e a maldade
Sei que comigo estás e o inimigo
Não pode me derrotar
És minha força, és a minha luz
Minha vitória, és o meu Jesus
Pois em minha vida tu serás pra sempre,
Meu bem querer.
________
145. Como Está Teu Coraçao?
Marcos Góes
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Como está o teu coração?
Esta cansado de sofrer,
Sem ter motivos pra poder bater.
E vive sozinho, pois ninguém quer
mais te amar
Cheio de mágoa e só tem forças
Pra poder chorar.

Pois lá na cruz já comprou o perdão
Sangue que apaga toda acusação.

Como está o teu coraçao?
Tá sem carinho, sem calor,
O mundo frio te roubou o amor.
E vive vazio vagando e sempre a procurar,
O amor verdadeiro e que de ti
Não vai se separar.

Será angústia ou tribulação
Perigo, fome ou perseguição
Quem te irá separar do amor de Jesus, irmão
Pois você é mais que um vencedor
E ninguém vai te tirar deste amor
Vai, vai, vai e não peques mais.

Existe esperança
Pra um pobre e triste coração
É Jesus o amigo, fiel, verdadeiro
Que vai tirar toda solidão.
Te dar um coração novo,
Razão para sorrir e cantar
Pois afim de dar vida,
Morrer por te amar.

________

________
146. Quero Estar
Marcos Góes
Eu só quero estar onde tu estás
Todo tempo em tua presença
De longe eu não quero te adorar
Leva-me pra onde estás
Eu só quero estar onde tu estás
Morar contigo eternamente
Leva-me ao lugar onde tu estás
Contigo eu quero ficar
Eu quero estar contigo
Vivendo em tua presença
Comendo em tua mesa
Rodeado por tua glória
Em tua presença
Eu desejo sempre estar
Eu só quero estar
Eu só quero estar em ti
Oh! Meu Deus
Tu és minha força e minha canção
Quando fraco em tua presença
Me sustentas com tuas mãos
________
147. Vai e Não Peques Mais
Marcos Góes
Se o inimigo te vem acusar
Com teus pecados te quer condenar
Vem tomar toda a vitória
Que o Filho de Deus te dá

Vai, vai, vai e não peques mais
Consagra Tua vida nas mãos de Jesus
Vem, vem, vem receba a paz
Em Nome do Pai, e não peques mais.

148. Anjos de Deus
Marco Aurélio
Se acontecer um barulho
Perto de você é o anjo
Chegando para receber
Suas orações e leva-las a Deus
Então abra o seu coração
E comece a louvar
Sinta o gozo do céu
Se derrame no altar
Que o anjo já vem
Com a resposta nas mãos.
Tem anjos voando neste lugar
No meio do povo em cima do altar
Subindo e descendo
Em todas direções
Não sei se a igreja subiu
Ou se o céu desceu
Só sei que está cheio
De anjos de Deus
Por que o próprio Deus está aqui.
Quando os anjos passeiam
A igreja se alegra, ela canta ela vibra
Ela ri e congrega
Enfrenta o inferno e expulsa o mal
Sinta o vento das asas dos anjos agora
Confia irmão, já chegou sua hora
A benção já vem e você vai levar.
________
149. Sonda-me
Marco Aurélio
Senhor, eu sei que Tu me sondas
Sei também que me conheces
Se me assento ou me levanto
Tu conheces meus pensamentos
Quer deitado ou quer andando
Sabes todos os meus passos
Ainda que haja em mim palavras
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Sei que em tudo me conheces
Senhor, eu sei que Tu me sondas (4x)
Deus, Tu me cercas em volta
Tua mão em mim repousa
Tal ciência é grandiosa
Não alcanço de tão alta
Se eu subo até o céu
Sei que ali também te encontro
Se no abismo está a minha cama
Sei que ali também me amas
Senhor, eu sei que tu me amas (4x)
Senhor, eu sei que tu me sondas (4x)

vamos demonstrar
Que o amor em qualquer língua
fácil é partilhar.
O amor em qualquer língua traz união
O amor....
Ei-nos de mãos dadas como irmãos
Aos nossos semelhantes
vamos demonstrar
Que o amor em qualquer língua
fácil é partilhar.
Que o amor em qualquer
língua fácil é partilhar.
Que o amor em qualquer
língua fá....cil é par...ti...lhar.
Que o amor em qualquer
língua fá....cil é par...ti...lhar

________

________
150. Amor Em Qualquer Língua
Grupo Prisma Brasil

151. Amor Em Qualquer Língua
Marina de Oliveira

Je'taime, te amo, ya bya tibya liu bliu
Anoihevotcha, I love you
Os sons são diferentes
os mais lindos que eu ouvi
A única linguagem transforma corações.

Te amo
Oui je t'aime
Io te amo piu
Si te amo mi Senhor
I love you

O amor em qualquer língua traz união
Ei-nos de mãos dadas como irmãos
Aos nossos semelhantes
vamos demonstrar
Que o amor em qualquer língua
fácil é partilhar.

São tão diferentes
Quantas as terras de onde vêm
Mas o imenso amor de Deus
É só coração que tem

Bem diferente somos nós
pois Deus assim nos fez
O amor é o que nos faz sonhar
Sorriso aos lábios traz
De um a outro extremo,
nós podemos observar
Quão grande o amor nos concedeu
Ao Deus, tudo criar
Quem sabe quando tudo
for uma grande união
Bem mais nós saberemos
sobre a essência do amor.
O amor...
A retórica do homem pode um povo dividir
Só o amor no coração
O mun....do vai unir...
O amor em qualquer língua traz união
Ei-nos de mãos dadas como irmãos
Aos nossos semelhantes

Coro:
Amor em qualquer língua
Vem do coração
Cantemos todo dia
Esta canção
Pois se cantarmos juntos
O mundo vai ouvir
Amor em qualquer língua
De todos nos fluir
Mostramos diferenças
Mas somos tão iguais
Sorrimos e choramos
Pelos mesmos ideias
Qualquer lugar de norte a sul
Sementes vão brotar
No coração de cada um
E vão aprender a amar
Óh, quando o homem descobrir
Que o amor é o dom maior
Talvez possamos dividir
Um mundo bem melhor
Coro
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E nem mesmo todas estas guerras
Poderão nos afastar
Pois Deus falou aos corações
De um amor sem par
Coro (3x)
Amor em qualquer língua
De todos nós fluir (2x)
________
152. Glória a Deus
Marina de Oliveira

Se te sentes oprimido
E não podes louvar a Deus
Se te sentes aprisionado
Pelas hostes de satanás
Se te sentes sem caminho
E não sabes aonde ir
Põe de lado os teus problemas
Glorifica ao Senhor
Coro:
Glória a Deus
Porque cuida dos problemas
Glória a Deus
Porque em Cristo há poder
Glória a Deus
Se te sentes desanimado
É só louvar ao Pai amado
Pois o mal de nós se afasta
Quando louvamos
Ele quer nos dar a vida
Ele quer nos dar a paz
Ele quer que nós saibamos
Que somos filhos de um grande Deus
Levantemos pois irmãos
Porque a vitória há de vir
O diabo está vencido
E a hora vai seguir
Coro (2x)
Vamos pois dar louvores
Ao Senhor vamos sempre
Louvar, louvar
Louvar, louvar
Louvar

Todo dia enquanto aqui viver
Liberdade ganhei posso então cantar
Quem quiser liberdade é só aceitar
E cantar, só cantar
Paz eterna vais achar
As algemas já caíram
Hoje livre sigo a Cristo meu Salvador
Não ando sozinho e com temor
Sinto ao lado um amigo a me guardar
Eu só ando ligado no meu Senhor
Tenho sempre ao meu lado a me guardar
Um anjo de guerra pra me guiar
Eu clamo Ele ouve me dá poder
Minha vida é dele Oh! que prazer
Tenho sempre um sorriso pra demostrar
Quem quiser liberdade e só aceitar
É cantar, só cantar
Paz eterna vais achar
As algemas caíram
Hoje livre sigo a Cristo meu Salvador
________
154. Anjos Poderosos
Mattos Nascimento
Sou guardado por um anjo
Um anjo que me guarda com amor
Um anjo poderoso, muito forte
Me guarda seja no lugar que for
Anjos, Anjos Poderosos
Guardando ninguém pode destruir
Um exército de anjos
Com o seu general me guarda sim.
Se quiseres ser guardado
É só a Jesus Cristo aceitar
Terás a guarda fiel de um anjo
Também seu nome no céu estará
Um sorriso nesta hora
Deus vai dar se você o aceitar
E logo vai mandar um forte anjo
Que do teu lado sempre estará
________
155. Eu Vou Morar No Céu
Mattos Nascimento

________
153. Algemas Caíram
Mattos Nascimento
Algemas caíram das minhas mãos
Quando Cristo na cruz por mim expirou
Todo laço caiu, hoje sou feliz
Canto louvo exalto ao meu criador
Milhares de bênçãos vou receber

Eu vou morar no Céu. ( 4x )
O arrebatamento vai
Fazer com que eu chegue lá
As lutas que eu tenho aqui
Na glória vão se acabar
O mundo chora seu perdão
Não há semelhança aqui
Em breve Jesus vai voltar
E com ele eu vou subir.
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Não adianta me impedir
Estou lutando e vou chegar
Cantando vou vivendo aqui
Na glória vou continuar.
O inteligente entendeu
E no caminho já entrou
Em breve o mundo vai dizer
Que o meu Jesus voltou.
E vou morar no Céu. ( 10x )
________
156. Há Poder No Sangue de Jesus
Mattos Nascimento

Muitos não entendem quando são provados
Ficam desesperados sem saber o que fazer
Mas não te preocupes Jesus te diz assim
No calvário derramei sim, sangue por ti
No sangue de Jesus
Há poder, há vida e luz
No sangue de Jesus
Nunca tenhas medo de seguir a Cristo
Sempre terás vitórias pelo sangue do cordeiro
Ele é a esperança dos remidos triunfantes
No calvário derramou sim, sangue puro por ti
________
157. Faz o Coração Ter Paz
Mattos Nascimento

Descendo as trevas morreu
Em três dias com poder
Ressurgiu meu Jesus.
________
158. Jesus Vem
Mattos Nascimento
Eu tenho tanta coisa pra dizer te explicar o
meu viver, viver
Do jeito que eu era e como sou e que Jesus
me transformou, mudou
Vivi na ilusão agora o coração só tem paz
Não há nada melhor só Jesus Cristo satisfaz
Jesus vem, Jesus vem,
Está chegando a hora e eu sei que vou vencer
Jesus vem, Jesus vem
Aproveite hoje quer salvar você
Eu fui um prisioneiro sem Jesus, não
conseguia ver a luz, a luz
Pensava que era livre, mas sofri, foi quando
então me decidi, em fim
Agora posso ver que imenso amor
Jesus tem por mim
Eu quero então ser um grande amigo
dele em fim
Jesus vem, Jesus vem,
Está chegando a hora e
eu sei que vou vencer
Jesus vem, Jesus vem
Aproveite hoje quer salvar você
________

Quando lembro do meu passado
Do que fui capaz de fazer
Transformado hoje eu digo Deus tem poder
Glorifico o Seu Santo nome
Quero sempre a ele cantar
Eu vivo contente feliz. Sem parar
Eu não vivo triste abatido
Minha sorte e a Deus louva
Confio na graça e no fim
Com Jesus no céu vou pra sempre morar.
Não existe outro Deus
Pra fazer o que ele faz
Perdoando transgressões
Faz o coração ter paz.
Deus é único anjo
Compreendo meu sofrer
Se estou fraco me fortalece
Com seu poder
Sua graça é tudo que eu quero
Seu amor me satisfaz
Eu ando guiado por ele tenho paz
Não esqueço seu sacrifício
Como foi pesada a cruz

159. Levanta a Bandeira
Mattos Nascimento
Jesus é forte, o seu nome é poderoso
Ele é maravilhoso
Leão da tribo de Judá
Não perde nunca
Sempre exalta o seu povo
E o faz vitorioso
Nosso Deus é Jeová
As vezes paro meio que desanimado
Sinto em mim um grande fardo
Que não posso carregar
Olho adiante vejo um anjo sobre a terra
Ele é varão de guerra
Que veio pra me abençoar.
Levanto a bandeira sua vitória chegou
Jesus ta no barco
Por isso o vento cessou
Se o crente ora
A vitória vem
Se o crente chora recebe também.
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Por isso eu digo é melhor ficar calado
Temos um advogado
Seu nome é Jesus
Nunca reclame fique com a boca fechada
Deixe quem quiser falar
Permaneça nesta luz
Na hora exata Deus revela a verdade
Então vem felicidade.
Para quem se humilhou
Os inimigos ficaram envergonhados
Mas o que foi humilhado
A bandeira levantou.
________
160. Mais Perto
( Harpa Cristã )
Mais perto
Quero estar meu Deus de ti!
Ainda que seja a dor
Que me una a ti,
Sempre hei de suplicar
Mais perto
Quero estar meu Deus de ti!
Andando triste
Aqui na solidão
Paz e descanso
A mim teus braços dão
Nas trevas vou sonhar
Mais perto
Quero estar meu Deus de ti!
Minh'alma cantará a ti Senhor!
E em Betel alçará padrão de
Amor,
Eu sempre hei de rogar
Mais perto
Quero estar meu Deus de ti!
E quando Cristo,
Enfim, me vier chamar,
Nos céus, com serafins irei
Morar
Então me alegrarei
Perto de ti, meu Rei, meu Rei,
Meu Deus de ti!
________

É Jesus! Vive ao meu lado, está sempre
comigo
Nenhuma treva poderá me destruir
Deus é o meu escudo, livra-me
É o Senhor! É poderoso e está sempre comigo
Quando o vento começa a soprar, Jesus
levanta a voz, e faz cessar
É o Senhor! É poderoso e está sempre comigo
Não sou do mundo, sou de Deus
Já fui comprado pelos céus
Tenho um amigo, morreu na cruz;
Me deu a vida; sim, Jesus!
(coro)
Oh, glória! Oh, aleluia!
Sim, ao Cordeiro do Senhor
Oh, glória! Oh, aleluia!
Glória pra sempre a Ele dou
________
162. Parece Até Um Sonho
Mattos Nascimento
Em breve o crente finda
Seu sofrimento aqui
Vai ser arrebatado
Com Cristo vai subir
E todo o sofrimento
Em glória terminar
Com vestes brancas e pura
Pra sempre vão cantar.
Parece até um sonho
Mas vai acontecer
E quem não acredita
Pra sempre vai sofrer
Mas lá do outro lado
Um som vamos ouvir
Com vozes tão ungidas
Que não se ouve aqui
Comer o Pão da vida
Servido por Jesus
Sente na grande mesa
Ceiar no Céu de luz
Comer o Pão da vida
Ser vido por Jesus.
________

161. Oh, Glória!
Mattos Nascimento

163. Quem Pode Ver?
Mattos Nascimento

Eu sinto o amor de Deus em mim,
Eu canto, louvo a Deus sempre assim
Ele é Rei, vive ao meu lado,
Está sempre comigo
Eu clamo, Ele ouve; dá prazer
Eu chamo, Ele responde; tudo vê

Quem pode ver?
O que estou vendo
varões entrando neste lugar
Quem pode ver?
O céu se abrindo
anjos descendo pra operar
Quem pode ver?
O movimento
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acontecendo na multidão
Anjos quebrando laços de morte,
nos dando sorte, trazendo unção
Quem pode ver?
O enfermeiro com a bandeja em sua mão
Tirando o câncer limpando o sangue
Deus garantindo vitória então
Quem pode ver?
A personagem com envelopes pra entregar
Ao crente humilde que está descendo e
trabalhando pra Jeová
Chegou o dia da alegria irmão
sorria contigo está
Um anjo forte te abençoando abrindo as
portas tu vais entrar
Quem pode ver?
Esta vitória e quem da glória vai receber
Olha esse vento se acalmando Deus
ordenando com seu poder
Olha esse vento se acalmando Deus
ordenando com seu poder
________

Não tenha medo
Da tribulação da vida
Tribulação também
Passou nosso Jesus,
Que sofrimento
Ter Cristo no calvário,
Como chorou por todos nós
Ali na cruz.
E quantas vezes
Tu ficas desesperado
Te preocupando
Com que possa acontecer,
Se esta difícil
Dobre agora os seus joelhos,
E deixe as lágrimas
Molhar todo teu ser,
Então verás que quando choras
Deus responde,
Resolve tudo e te consola o coração
Sinta esse Anjo
Enxugando o teu rosto
Hoje tu vais
Com a vitória em sua mão.
________

164. Quer Vitória?
Mattos Nascimento
Irmãos amados
Sei o quanto tens chorado
Quantos problemas
Assolando as nações
Enfermidades, desempregos,
Muita fome
Gritos de guerra,
Desespero e aflições.
Mas ainda existe solução
Pro teu problema
Entregue a Cristo
E ele pode resolver
Receberás a tua bênção
Hoje mesmo
E no teu rosto
Um sorriso há de ter.
Quer vitória?
Vai chorando geme chora
Levanta a mão
E receba a bênção nesta hora
É só pedir mas vai chorando
Geme e chora.
As tuas lágrimas
Um anjo tem colhido,
E tem levado até o trono do
Senhor,
Enquanto as lágrimas
Estão se derramando.

165. Sou Feliz
Mattos Nascimento
Amigo, ouça agora neste hino
o que vou dizer:
Jesus é o único amigo e quer salvar você
O meu estado era pra morrer,
mas recebi perdão
Justiça Ele fez por mim,
me estendeu a mão
(coro)
Sou feliz! (bis)
Sou de Jesus, Jesus é meu
Seu braço me conduz
Sou feliz! (bis)
Se queres também ser feliz
Aceite a Jesus
A paz que você pensa ter no mundo,
eu também pensei
Tristezas e desilusão,
foi tudo o que encontrei
Mas quando ouvi dizer que no calvário
alguém morreu por mim
Eu aceitei, hoje sou feliz,
por isso eu canto assim
Me lembro quando um dia em meu ser,
Sentia
transbordar,
problemas
perturbações,
Chegavam em meu lar

e

Ele derrama sua graça seu amor
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Mas lembro-me também quando aceitei ao
grande redentor
Eu hoje canto, sou feliz; Ele é meu salvador
________
166. Você Já Imaginou?
Mattos Nascimento
Você já imaginou irmão
como vai ser na glória?
Você já imaginou irmão
como vai ser na glória?
É anjo pra todo lado e o
crente cantando
O hino da vitória (bis)
Vai ter um banquete irmão
para os remidos
Tem Jesus servindo irmão,
os seus escolhidos
Oh que grande glória
e que vitória nós vamos ter
Não deixe de ir meu irmão na glória
quero te ver
Vamos ceiar juntos com o herdeiro,
eu e você
As perseguições, irmão ficarão aí
As tribulações irmão não terão ali
Ficaremos juntos
cantando sempre ao Deus
Triunfal
Não haverá trevas,
nós andaremos sem nenhum mal
Vou pisar em ouro e cantar
no coro celestial
Refrão
Deus está presente aqui,
podes contemplar
Marcou este encontrou aqui,
para te abençoar
Tem anjo de fogo, anjo de guerra, neste lugar
Tá movimenta tem muitas
chaves para entregar
Quem está precisando,
levanta a mão pode segurar
Você já imaginou irmão
como vai ser na glória?
Você já imaginou irmão
como vai ser na glória?
É anjo pra todo lado
e o crente cantando
O hino da vitória
(bis)
________
167. Acredita...

Novo Som
Hei, não fica assim
Solidão não vai trazer a solução
pro seu sofrer
Não, não há razão pra viver tão triste assim
Existe alguém que sofreu no seu lugar
Acredita... Ele é a vida
Não, não estou aqui pra fazer a sua cabeça
Mas pra dizer que nem tudo se perdeu
Acredita... existe um Deus!
Ele vai lhe estender a mão
Lhe abraçar e acalmar o seu coração
Ele vai lhe levantar do chão
Estará para sempre ao seu lado...
Acredita nesse amor maior
Que sofreu até morrer pra lhe salvar
________

168. Escrevi
Novo Som
Escrevi essa canção pra dizer
Tudo que sinto por você estrela da manhã
Só você faz nascer um novo dia
Por amor você me escolheu pra viver
Uma vida onde a vida é mais que a emoção
De sentir bater forte o coração
Por isso não posso olhar a vida e não te ver
Não, eu não posso deixar você por um erro
do coração
Sem que volte pedindo perdão
...Só quero dizer que eu te amo
E não posso mais olhar a vida e não te ver
Não, eu não posso deixar você por um erro
do coração
Sem que volte pedindo perdão
________
169. Meu Universo
Novo Som

Há tanta gente por aí sem paz no coração
Tantos caminhos pra seguir
sem ter os pés no chão
Há tanta gente por aí tentando se encontrar
Na plataforma da ilusão
vai no trem da solidão
Sem destino pra chegar
Há tanta gente por aí tentando se encontrar
Mas só precisa descobrir que sem você não
dá
De manhã o pé na estrada, no peito a solidão
Sem alegria no olhar, sem amor no coração
Sem carinho para dar
Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

57

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
Um verso pra dizer, um hino pra cantar
Meu universo está na luz dos olhos seus
Na paz da sua voz, no amor que vem de Deus
Jesus!
Há tanta gente por aí sem paz no coração
Tantos caminhos pra seguir sem ter os pés no
chão
De manhã o pé na estrada, no peito a solidão
Sem alegria no olhar, sem amor no coração
Sem carinho para dar.
________
170. A Chama e o Vento
Sérgio Lopes

Um dia a gente percebe
Que a vida é uma chama
Acesa ao vento, á mercê de um destino
E a qualquer momento pode se apagar
Ninguém pode ver seu futuro
ou tramar sua vida
Sem correr o risco de uma ''despedida''
E ver seu castelo desmoronar...
A felicidade prá muitos é só um momento,
Não sabem que existe um mistério no vento,
Que só vai soprar onde alguém lhe mandar.
A felicidade pra mim é sem fim, é eterna.
Conheço esse alguém que domina o vento
E a minha chama não deixa apagar.
Do coração são os planos, caminhos traçados,
Castelos de areia, sonhos guardados.
Num dia qualquer tudo pode acabar,
Mas Deus, que domina o vento,
é quem sabe o destino.
Seguro em seus braços sou como menino.
A luz que me Deus nunca vai se apagar.
________

Transforma a morte em vida
Pois em tuas mãos a vida se formou
Se hoje não te vi livre dessa cruz,
Eu vou esperar! Mesmo que adormeças,
Sei que vais voltar!
És a própria vida
E jamais a morte te resistirá.
________
172. Canção de Bartimeu
Sérgio Lopes
Espero há tanto tempo...
Meu sonho é ver a luz
Ouvi falar de um homem
Com o nome de Jesus
Mas fico aqui na estrada
Ninguém vem me ajudar
Sei que Ele está bem perto
Mas não posso enxergar
Eu vou gritar Seu nome!
Quem sabe vai me ouvir...
Jesus! Filho de Davi!
Tem compaixão de mim!
Toda minha esperança, Cristo,
Eu entrego a Ti.
Ouviu o meu lamento
Provou a minha fé
Iluminou meus olhos
Jesus de Nazaré
Limpou meu coração
Alegrou meu viver
Não sou mais cego não
Agora posso ver
________
173. Entre Nós Outra Vez
Sérgio Lopes

171. A Dor de Lázaro
Sérgio Lopes

Eu tentei falar
Mas não pude me aproximar de ti
Em Jerusalém, no Calvário
eu também chorava
Não quis entender
Se tinha um porquê o teu castigo
Eu só quis saber
Que eras o Jesus que me ressuscitou
Algo me fez ver que o teu poder se mostraria
Mas a tua dor, também o meu coração feria
Não apenas Rei...
Eras meu Senhor e meu amigo
Ao te ver naquela cruz
Uma parte da tua dor ficou comigo.

Foi tão triste ver no teu olhar
a dor que ali sentias
Como troca por tão grande amor
te cravaram numa cruz
Ninguém mais poderia além de ti
perdoar os meus pecados
Com autoridade garantir
vida eterna e paz
Mas a cruz não conseguiu vencer
O autor da minha vida
Aleluia! Cristo reviveu!
Entre nós vive outra vez
Novamente eu o posso adorar
Em espírito e em verdade
Declarar de novo o meu amor
A Jesus meu Rei, meu Salvador
.________

Outra vez Senhor, mostra o teu poder
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174. O Filho Pródigo
Sérgio Lopes

E vejo uma nuvem que aponta para o mar
Por essas águas tenho que passar

O mundo me deu flores quando lá
Cheguei
Todos os prazeres lá eu encontrei
Não pude ver os laços
E quantos embaraços me esperavam
E me entreguei
Um dia eu acordei sem paz
Meu coração jogado à própria sorte e
À solidão
Lembrando do meu Pai
E a dor no seu olhar quando eu parti
Eu resolvi voltar
E aos seus pés me humilhar dizendo:
Senhor
Não mereço teu perdão
Como o teu servo mais humilde
quero ser
Teu amor, só agora percebi
É a riqueza que todas mais preciso
Ter
Com ternura me abraçou
Os meus erros esqueceu
E em festa meu regresso anunciou
Quem no mundo pode dar
Sem recompensa esperar
Uma tão marcante prova de amor.

"Avança sobre as águas
E o mar se abrirá".
Enquanto não pisar na minha Canaã
Eu não desistirei de avançar
"Avança sobre as águas
E o mar se abrirá".
Se com a minha fé tocar nas águas
Na terra prometida vou chegar.
________
177. Para Onde Vão as Aves
Sérgio Lopes
Frente ao mar no crepúsculo eu pude
contemplar
Um bando de aves marinhas no último revoar
Iam encontrar o horizonte sem nem se
preocupar
Se quando a noite chegasse teriam onde
pousar
Meu rumo também era assim
Não ter para onde ir
Não ter certeza de voltar
Não saber se tinha onde chegar
Eu queria ir com as aves
E saber onde elas vão chegar.

________

175. O Lamento de Israel
Sérgio Lopes
Quando em cativeiro nos levaram de Sião
E os teus sacerdotes prantearam de aflição
Foi como morrer de vergonha e dor
Caminhava triste o povo forte do Senhor
Ah! Jerusalém por que deixaste de adorar
O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou
Chora, Israel! Num lamento só
Talvez Deus se lembre do ''bichinho de Jacó''!
Chora, Israel!
Babilônia não é teu lugar
Clama ao teu Deus! Ele te ouvirá
Do inimigo te libertará.
________
176. O Mar Vermelho
Sérgio Lopes

Preciso ir além desse deserto
Pisar na terra que o Senhor me deu
Exércitos perseguem o meu povo
E à minha frente um grande mar apareceu
Olhando ao meu redor não há socorro
Em minha angústia elevo o meu olhar

Foi assim pensando que ali eu
Adormeci
Sonhei que existia uma ilha e o
Mistério conheci
Quando acordei vi o sol que
Nascia e logo avistei
Que as aves marinhas voltavam
Cantando mais uma vez
Meu rumo então eu achei.
Jesus Cristo eu encontrei
Ele é a ilha onde eu vou chegar
Se a noite em trevas me deixar
Vou continuar voando
Ele é a ilha onde vou chegar.
-----178. Cante
Oficina G3
Cante, ó minh'alma, que nasceu pra cantar
E louvar esse Deus
Que me deu, a razão de cantar, de louvar
De sorrir e de ser
Cante ó minh'alma
Cante a esse Deus verdadeiro
Que foi ontem, que é hoje e que sempre será
________
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179. Ele Vive
Oficina G3
Eu acredito em Deus
E que Seu Filho Jesus Ele nos deu
Pra morrer naquela cruz
Sem glória e luz
Mas acredito que ao terceiro dia
Aquela tumba estava vazia
Porque a cruz não O segurou
Porque a morte não O segurou
E nem o inferno O segurou
Ele vive com toda a Sua glória e o Seu poder
Eu não acredito em um Jesus distante
Eu não acredito em um Jesus inoperante
Eu conheço um Jesus amigo
Que sempre está comigo
Eu acredito também na bíblia
São palavras do Autor da vida.

Eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus
Quando Ele estendeu a sua mão para mim
Quando Jesus estendeu a sua mão
Quando Ele estendeu a sua mão para mim
Eu era pobre perdido
Sem Deus, sem Jesus
Quando Ele estendeu
A sua mão para mim
A minh'alma estava longe
Do caminho de Deus
Eu era pobre desprezível pecador
Mas Jesus já transformou
Minhas trevas em luz
Quando Ele estendeu a sua mão para mim
Quando Jesus estendeu a sua mão
Quando Ele estendeu a sua mão para mim
Eu era pobre perdido
Sem Deus, sem Jesus
________

________
180. Viagem da Oração
Katsbarnea
Ao abrir da minha boca
Sem o interferir da minha emoção
Elevo meus pensamentos
Pra trás fica o velho homem.
Sinto-me forte
Tenho voz de trovão.
Olho para os céus
Vejo pássaros em pleno vôo.
Muitos a busca de um verão,
Outros apenas para acabar
Com a solidão.
Eu conheço um vôo,
Viagem profunda, caminho brilhante,
Viagem da oração.
Viajo numa dimensão ...
Tiro meus pés do chão,
Sinto um calor suave,
É a voz de Deus que fala comigo.
Estrada até então desconhecida
Sou pessoa, sou gente,
Em mim reina a vida.
Digo alto a toda multidão:
Quem quiser ser livre vivo
Precisa ouvir a voz de Deus
No centro do seu coração.
________
181. Pobre Perdido

182. Um Milagre Senhor
Prisma Brasil
Não consigo entender o que
Tu vês em mim
Oh Senhor eu não sou o que
Devia ser
Mas só tu com amor me limpas
De meu mal
Esse amor é que me ajuda a seguir
Um milagre Senhor
Um milagre eu sou
Um milagre o Senhor
Tens feito em mim
Até findar meu viver
Dar-te-ei meu louvor
Um milagre o Senhor
Tens feito em mim
Em caminhos de perdição
Andava eu
Mas com amor
Tu traçaste um plano
Para mim
Respondeste minha oração
De fé Senhor
Desde então só a ti
Só a ti pertenço eu
Um milagre Senhor
Um milagre eu sou
Um milagre o Senhor
Tens feito em mim
Até findar meu viver
Dar-te-ei meu louvor
Um milagre o Senhor
Tens feito em mim
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________
183. Tudo Em Mim
Priscila Angel
Por todos os caminhos que andei
Jamais pensei poder te encontrar
Muito além do que ouvi falar,
Conheci o que é contigo andar.
Os sonhos que eu queria alcançar,
Você me deu coragem
Pra acreditar, quando ninguém
Via valor, enxergaste
O melhor que havia em mim.
Dou a ti tudo o que há em mim,
Pelo amor que não mereci
Não há nada que por tua palavra,
Não venho a existir.
Sou grata a ti por tudo que eu sou,
E onde você me mandar eu vou,
Quero ser a tua voz num
Mundo tão carente de amor.

Não me olhe assim
Com esse ar de quem sonhou
A vida inteira em me encontrar
Porque eu vou acreditar
Por que falar assim
Nesse tom doce mistério
Se o silêncio vai dizer
Coração tá acelerado
Não dá mais pra esconder
E as palavras são iguais
Numa frase uma canção
Mas é nova emoção
Eu e você
Meu amor
Eu te decorei só no olhar
O que Deus uniu e abençoou
Nada pode separar
Nosso amor é como um rio
Que se entrega para o mar
Meu amor
Eu te decorei só no olhar
É pra valer
É pra ficar
Eu preciso te aprender
Porque toda a minha vida eu vou te amar
________

Eu sou amada por você
Você é a minha força,
A luz na escuridão
Você é a minha inspiração
________
184. Gênesis
Katsbarnéa
Você me pergunta quem sou
Aonde estou , pra onde vou..
Sou nascido de Deus
Estou no centro de sua vontade
O vento sopra aonde quer
Assim sou eu
Em muitas coisas você acreditou
Viveu num mundo de ilusões
Depositou sua fé em homens
Que não podem responder suas orações
Acredite o sol, a terra e o mar
Foram feitos pra você
Vem sentir o poder
Vem conhecer os segredos
De quem te projetou com amor
Corpo, alma e espírito
Elo de vida com o Criador
Você é fruto dos sonhos de Deus

186. Mais que vencedor
Renascer Praise
Jesus em tua fidelidade eu me abrigo
E debaixo de tuas asas fico tranqüilo
Sei que nada e ninguém pode me
separar do teu amor
Para Ti ó Rei meu não há impossível
Saber que estas comigo
Me faz andar sobre a tempestade
E assim venço a fúria do inimigo
Muito mais que vencedor
Muito mais que uma vitória
A minha porção em Ti é ser filho
Aba Pai, Aleluia
Na tua casa há grande provisão
Aba Pai, Aleluia
Sou mais, muito mais que vencedor
Sou mais, muito mais que vencedor
Sou mais, muito mais que vencedor
________
187. O segredo de dar
Renascer Praise

________
185. Por toda minha vida
Aline Barros

Dê e Deus te devolverá
mui grande medida sacudida
e transbordante
dê e Deus te devolverá
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então dê, dê ao Senhor
Dê em amor
dê em fé
Dê feliz com um sorriso no rosto
como o Senhor tem dado a você
Quando você der a Deus
Ele te abençoará
dê de coração
dê o melhor
crê em Deus pois as bençãos vem Dele
não segure e nem retenha
Quando você der a Deus ele te abençoará
muita gente erra quando não oferta a Deus
e não entende que só é essa forma
que as bençãos vêm
e a vida abundante você pode ter
Quando você realmente der..
prove Ele então
Dê e Deus e Ele te devolverá
mui grande medida sacudida
e transbordante
dê e Deus te devolverá
Então dê, dê ao Senhor
dê e Deus te devolverá
mui grande medida sacudida
e transbordante
dê e Deus te devolverá
então dê, dê ao Senhor
improvisos
então dê, dê ao Senhor
então dê, dê ao Senhor
então dê, dê ao Senhor
________
188. Lindo Coral
Arcanjos, serafins, todos
Cantando juntos
Nesse lindo coral
Eu, estou indo
Estou ensaiando
Me preparando pra cantar lá
Eu, você
Todos cantando juntos
Uma só canção
Eu, estou indo
Estou ensaiando
Me preparando pra cantar lá
Eu vou cantar naquele lindo coral
Quem é que vai cantar naquele coral?

Eu vou cantar naquele lindo coral
Você também vai cantar
Eu vou, eu vou, eu vou...
Eu vou cantar naquele lindo coral
Quem é que vai cantar naquele coral?
Eu vou cantar naquele lindo coral
Você também vai cantar
________
189. Vai Moisés
Meu Israel cativo está
Deixa meu povo ir!
Opresso em duro labutar
Deixa meu povo ir!
Vai Moisés!
É Deus quem diz
Meu Israel, oh Faraó...
Deixa meu povo ir!
É Deus que ordena em ti Moisés
Deixa meu povo ir!
Se não teus filhos matarei!
Deixa meu povo ir!
Não mais trabalho e escravidão
Deixa meu povo ir!
Com teus despojos partirão
Deixa meu povo ir!
________

190. Exaltai
Bíblica da Paz
Entrarei em tua presença, ó Deus, com
sacrifícios de louvor
Com meu lábios eu te exaltarei,
Teu Santo Nome adorarei
Te darei toda a glória, me livraste de temor
Fui criado em Tua Justiça,
Teu Santo nome adorarei
Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai,
sim ao Senhor louvai
Exaltai, engrandecei Seu nome,
à Ele sim louvai,
Exaltai, engrandecei Seu nome,
exaltai sim ao Senhor louvai
Exaltai, engrandecei Seu nome,
à Ele sim louvai
A Ele sim louvai, Exaltai!
________
191. Quando entro em Tua presença
Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor
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Chego ao Teu santuário
Face a face com o Senhor
Contemplo o Teu semblante
E vejo toda a Tua glória
Posso só me curvar e dizer
És um Deus tão majestoso, ó Senhor
És um Deus tão amoroso, Aba Pai
Tu és digno de louvor
Minha vida eu Te dou
És um Deus tão majestoso, ó Senhor
________
192. Sempre orando
Sempre orando no espírito.
Sempre orando no espírito.
Em todo o tempo e lugar
O Espírito te diz: ora sempre.
Tenha isso em mente
Buscando a cada dia
Orando todo tempo
Pelo povo de Deus.
________
193. Sou um Milagre
Carlos A Moyses
Nunca houve noite que pudesse impedir
O nascer do sol e a esperança
E não há problema que possa impedir
As mãos de Jesus prá me ajudar
Haverá um milagre dentro de mim
Vem descendo um rio prá me dar a vida
Este rio que emana lá da cruz, do lado de
Jesus
Aquilo que parecia impossível
Aquilo que parecia não ter saída
Aquilo que parecia ser minha sorte
Mas Jesus mudou minha sorte
Sou um milagre e estou aqui
Usa-me, sou o teu milagre
Usa-me, quero te servir
Usa-me, sou a tua imagem
Usa-me, o filho de Davi
Aquilo que parecia impossível
Aquilo que parecia não ter saída
Aquilo que parecia ser minha morte
Mas Jesus mudou minha sorte
Sou um milagre, e estou aqui
________
194. Coração Valente
autor: Carlos A Moyses

Este é o coração valente, ele ama toda a gente
Ele ama quem não lhe ama
e ajuda quem não lhe pede
Este coração que queima, rde o fogo do amor
Faz o triste ficar contente,
e traz paz ao coração
Foi à morte por minha causa
Não pensou nenhum segundo
Este é o amor, amor maior do mundo
Que não pensou. nenhum segundo
prá morrer por mim
Este é o coração valente, q
ue explodiu lá na cruz
Ele continua quente,
e está no peito de Jesus..
________
195. Cantai
Cantai, perto está o senhor
a Ele um templo erguei
com louvor um palácio, por graça um trono
feitos ao rei dos reis
cantai uma canção
eterno é seu amor
quando há louvor de glória se enche
o
templo do Senhor
Louvai a Deus aqui
Deus habita em meio aos louvores e canto
dos santos
(volta ao início)
Louvai a Deus aqui
Louvai a Deus aqui
Louvai a Deus aqui
________

196. Plano Melhor
Renascer Praise
É só esperar acontecer
É só continuar e não deixar
Que as lágrimas embacem o olhar
E não deixar que a tristeza,
tire a força do caminhar
Continuar,
olhando nos seus olhos
enxergando a verdade
E nada e ninguém pode impedir
Jesus, plano melhor
Nunca chega atrasado
Sua hora é perfeita,
Tua maneira a mais linda - aaa
Seja feita Tua vontade,
eu só quero Tua vontade
Assim na terra como no céu
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197. Yeshua Hamashia
Renascer Praise
Na cidade de Davi, no monte de Sião
Em Jerusalém louvamo-te Senhor
Confessamos Jesus és o Messias
Yeshua Hamashia,
Cristo do Deus vivo,
nos prostramos diante de Ti
Na presença dos povos e nações
Perante grandes príncipes e reis
A uma só voz nos declaramos em louvor
Jesus és o Messias
Tua é a glória, força e poder
Em esplendor como Sol de justiça
Quebrando as cadeias, desfazendo trevas
Salvos, livres, cântico novo

De pedra humana, escolhido por Deus
Oh! Ser livre! Oh! Livre!
Escolher o modo de vida que quero ter
Se os desejos dominam,
seduzem corpo e alma
Nunca a lugar nenhum
por eles vamos chegar
Grito meu canto alto
Nunca vou deixar tua presença fugir
Oh! Quando esse poder
Começa em mim a se mover
Nada pode me parar,
o Espírito de Deus está em mim
Abrem-se os céus, sobe como incenso
o nosso som
Pra sentir é só se abrir
É tão simples você pode até voar
Voaaaaaaaaar nas asas do Espírito de Deus
________

Declaramos Jesus é o Messias
Declaramos Yeshua Hamashia
Declaramos Jesus é o Messias
________
198. Edifica
Edifica em mim, uma morada para Ti
Um lugar onde Teu Espírito
Possa sempre estar
Quero ser um verdadeiro templo
Senhor
Ser cheio de Tua glória
Respirar o Teu amor
Em Tua presença
Sou cheio de Tua glória
Tua vida em mim
Minha vida em Ti
Em Tua presença
Caminho em vitória
Oh! Soberano e amado
Glorioso, Santo, Trino Deus
Santo, Santo
Oh, soberano e amado
Glorioso, Santo (3x)
Glória (5x)
Oh, soberano e amado
Glorioso, Santo, Trino Deus

200. Ao Deus de Amor
Ao Deus de amor
E de imensa bondade,
Com voz de júbilo
Vinde e aclamai;
Com coração transbordante
De graça, seu grande amor,
Todos vinde e louvai.
Coro :
No céu na terra,
Que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor
Aos homens perdidos
Das maravilhas
É sempre a maior!
Já nossos pais
Nos cantaram a glória
De Deus falando com muito prazer,
Que nas tristezas,
Nos grandes perigos,
E os salvou
Por seu grande poder
Coro

________
- ( No céu...)
199. Asas
Brother Simion
Descobri que a vida
Em liberdade posso viver
Hey! Sou um templo vivo

Como até hoje e daqui para sempre,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso castelo bem forte e seguro,
E nossa fonte de excelso prazer.
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________
________
203. Porque Ele vive
201. Sossegai
Ó Mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor!
O céu se reveste de trevas,
não temos um salvador!
Não se Te dá que morramos?
Podes assim dormir,
Se a cada momento nos vemos
já prestes a submergir?
As ondas atendem ao Meu mandar: Sossegai!
Quer seja este revolto mar,
A ira dos homens, o gênio do mal,
Tais águas não podem a nau tragar,
Que leva o Senhor, Rei do céu e mar,
Pois todos ouvem o Meu mandar:
Sossegai! Sossegai!
Convosco estou para vos salvar;
Sim, sossegai.

Deus enviou Seu Filho amado
Para sofrer em meu lugar;
Na cruz morreu mas vivo agora está,
Pois ressurgiu e para sempre viverá.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã;
Porque Ele vive, temor não há
Eu sei que minha vida não será mais vã,
Pois meu futuro em Suas mãos agora está.
Quão grato é viver com Cristo,
E desfrutar Seu doce amor,
E certo estar de Sua proteção,
Nos dias calmos ou nas horas de aflição.
E quando, enfim, chegar a hora
De aqui cessar o meu viver,
Não temerei, pois Cristo vivo está,
E eu viverei, pois, vida nova me dará.
________

Mestre, na minha tristeza
estou quase a sucumbir.
A dor que perturba minh'alma,
eu peço-Te, vem banir!
De ondas do mar que me encobrem,
quem me fará sair?
Pereço sem Ti, ó meu Mestre!
Vem logo, vem me acudir!
Mestre, chegou a bonança,
em paz eis o céu e o mar!
O meu coração goza calma
que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu Mestre,
dono da Terra e Céu,
E assim chegarei bem
seguro ao porto, destino meu.
________

204. Purifica-me
Autor: Kleber Lucas
Purifica-me oh! Senhor Jesus
Purifica-me no Teu sangue
Quero estar sempre em Tua presença
E é por isso que eu clamo a Ti
Purifica-me oh! Senhor Jesus,
Purifica-me no Teu sangue
Sim. eu quero expressar Teu louvor
Como vaso de honra na casa do Rei.
Purifica-me Senhor Jesus,
Leva-me para o Santíssimo
Eu não sou merecedor deste amor,
Mas sei que Tua graça me basta
Purifica-me

202. Santo! Santo! Santo!
________
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cedo de manhã cantaremos Teu louvor.
Santo! Santo! Santo! Deus Jeová triúno!
És Deus excelso, nosso Criador.
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver Tu a glória sem tremor.
Tu somente és santo, justo e compassivo,
Puro e perfeito, nosso Redentor.
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tua criação manifesta o Teu amor.
Antes de criares todo o Céu e a Terra,
Eras e sempre hás de ser, Senhor.

205. Dupla Honra
Renascer Praise
Quem prepara para mim
mesa frente ao inimigo
E me põe tranqüilo, oculto
em Seu esconderijo
Para cada lágrima há um rio de esperança
Para cada dia de vergonha, dupla honra
És tu, Senhor, quem separa as águas
Quem estabelece reis e também os faz cair

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

65

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
Quem se inclina das alturas
Só para ouvir a minha voz
Refrigera minha alma
quando penso em desistir
E porque eu me apeguei a Ti
O meu El Shaday tem para mim
Para cada dia de vergonha, dupla honra
Para cada dia de vergonha, dupla honra
Refrigera minha alma
quando penso em desistir
E porque eu me apeguei a Ti
O meu El Shaday tem para mim
E porque eu me apeguei a Ti
O meu El Shaday tem para mim
Para mim
Para cada dia de vergonha
O meu El Shaday tem para mim }2x
O meu El Shaday tem para mim
Para cada dia
de vergonha
Você terá, você terá
dupla honra...
________
206. Encontro
Actos 2
Procurei, a paz, o amor,
A ternura e o encontro sem igual,
Imaginei, todo esplendor,
Como a nuvem, se desfaz em água,
Derramei e levantei a minha voz
Como relâmpago, clareia o mundo,
Iluminou o meu caminhar
Sinto-me um pássaro que voa,
Pela imensidão dos ares sem fim,
Encontrei o que tanto esperava.
A paz e o amor em Deus,
Foi a plenitude do Senhor,
Que me elevou à grandeza dos céus,
Mostrou agora todo o meu viver
Que eu tenho que seguir,
Até o fim.
________
207. Filho Pródigo
Actos 2
Um filho perdido,
Voltou arrependido,
Com os pés feridos,
De tanto andar ...

Viveu nesta vida,
Tantas fantasias,
Não teve alegrias
Foi só ilusão ...
Vendo o Pai alegre chorou
Vendo o Pai alegre abraçou
O Seu Filho voltou ...
De novo para o lar do Pai
O Seu Filho chegou ...
E um banquete a Ele entregou ...
E você que anda
Em rumo da chama
O inferno é terrível
Lugar de pavor
Mas Cristo te espera
De braços abertos
Oh! Vem sem demora
Andar com Jesus
________
208. O Senhor É a Minha Luz
Actos 2
O Senhor é a minha luz
A minha salvação
Por isso, não temo
Não temo o mal ( não temo o mal )
Ele é a minha rocha
Ele é o meu escudo
E em Sua sombra, descanso em paz
Como é tão bom
Sentir a paz do meu Senhor
Bem no centro do coração
E é por isso que eu vivo a cantar ...
________
209. Tenha Fé
Actos 2
Tenha fé irmão ( 3x )
E vença o inimigo em Nome do Senhor Jesus.
Seja firme irmão
Para não cair
Se "ele" aparecer
Cristo tem poder.
Tenha fé irmão ( 3x )
Tempestade vem
Para nos afrontar
O inimigo luta
Mas não vai vencer.
Tenha fé irmão ( 3x )
E vença o inimigo em Nome do Senhor Jesus.
________
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210. Promessa (Vou voar..)
Marco Aurélio
Vou voar em direção ao céu de Cristo
Isto foi Ele mesmo quem me prometeu
Vou voar pouco tempo aqui me resta
A minh'alma está com pressa
Sim com pressa de no céu chegar.
Vou voar em direção ao céu de gozo
Repouso para sempre ali eu terei
Vou voar como voam os santos anjos
Serafins também arcanjos
Maravilhas ali desfrutarei.
Vou voar na asas do vento
Na hora, no tempo,
Em que Deus me chamar
Vou voar quem dera fosse agora
Subir para a glória onde meu Deus está.

212. A Esperança é Jesus
Música: Ariney Oliveira
Letra: Ariney Oliveira e Alessandra Samadello
Não há esperança alguma pra um mundo
onde Deus não está
Não há esperança de amor e de paz onde o
ódio deixa marcas fatais
Não há esperança de vida naqueles que não
amam a Deus
Não há esperança de um mundo de paz, se o
homem deixa Deus para trás
Coro:
A esperança é Jesus, Ele é o caminho.
A esperança é Jesus, nossa Luz entre
espinhos
A esperança é Jesus, segurança de salvação
Onde o mundo pode achar solução
A esperança é Jesus

________
211. Noite Colorida
Música: Ariney Oliveira
Letra: Alessandra Samadello
Outro dia, sentada na beira da estrada
Além do horizonte avistei o infinito
Muito triste era o céu quando o sol o deixava
Oceano de estrelas tornou-se em segundos
Rimei alguns versos pensando na vida
E então viajei com meus olhos fechados
Achei arco-íris no céu todo escuro
Rasguei alguns sonhos por mim enterrados
Encontrei muitos outros no céu colorido
Senti muita paz entre o céu e a terra
Passei a entender que a noite é preciso
Olhando pra dentro de mim percebia
Somente depois do chorar vem o riso
Tentei segurar um pouquinho do vento
Amarga tristeza então eu senti
Pouco era capaz, nem sequer, eu de vê-lo
Às trevas da noite rendi meus anseios
Ainda mais fraca então eu me senti
Trazendo comigo a angústia das trevas
Um simples humano em mim encontrava
Depois de tentar e tentar muitas vezes
Olhei para cima e Jesus me olhava
Nasceu novamente o sol do conforto
As trevas não eram eternas pra mim
A noite e o dia não são mais barreiras
Daquele momento em diante eu vivi!
________

Só há esperança e certeza nAquele que é
Vencedor
Só há esperança no nome de Deus para um
povo que não tem mais amor.
________

213. Deus é bom demais
Ludmila Ferber
Rendei graças ao Senhor
Porque Ele é bom - 2x
Porque Deus é bom
Deus é bom demais

- 3x

Te Exaltamos, oh Rei Jesus!
Te Exaltamos, oh Rei dos Reis!
Te Exaltamos neste lugar!
Tu és o Pão da Vida
O Príncipe da Paz
Tu és a nossa força
Para contar
Bendito é o Senhor!
Porque Ele é bom -2x
Porque Deus é bom
Deus é bom demais
Porque Ele é bom - 2x
Porque Deus é bom
Bendito é o Senhor -2x
Deus é bom demais
________
214. Deus cuida de mim
Letra e Música: Kleber Lucas
Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali
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Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus,
Porque ele é quem cuida de mim;
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das suas asas,
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho, não estou sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim.
Pois sei: Deus cuida de mim.
Se na vida não tenho direção
E preciso tomar decisão,
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão
Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus,
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.

Toca agora em minhas mãos
Muda o meu Espírito e o meu coração
E o poder do Santo Espírito
Cai em mim
A unção cai sobre mim.
________

217. Ele Vem
Resgate
Se você pensa que o meu Deus
Ainda está pregado
Como um símbolo morto de uma morta
geração
Oh! Não, você se enganou!
Se você pensa que o meu Deus
Voltou pra casa cansado
Pra descansar sentado e nunca mais voltar
Tá mal, errou outra vez.

________

215. Happy Day
Autor : Hopkins
Oh Happy Day Oh Happy Day
Oh Happy Day Oh Happy Day
When Jesus Wash When Jesus Wash
When Jesus Wash When Jesus Wash
When Jesus Wash When Jesus Wash
All my seens away
He taugth me how to walk
Fight and pray, Fight and pray
And live rejoice everyday
Every day Everyday
Oh Happy Day Oh Happy Day
Oh Happy Day Oh Happy Day
When Jesus Wash When Jesus Wash
When Jesus Wash When Jesus Wash
When Jesus Wash When Jesus Wash
All my seens away
Varias vezes:
Happy Day
________

216. A UNÇÃO
Integrity’s Praise Music!
Anoiting
A unção

cai em mim
A unção
cai em mim
E o poder do Santo Espírito
Cai em mim
A unção cai sobre mim.

Ele vive e brilha mais que os raios do sol
E um dia ele vem sobre as nuvens do céu.
Um dia ele vem,
Como um raio, vem
Lá do alto, vem
Sobre as nuvens vem.
Vem, vem...
________

218. Palavras
Resgate
Eu
poderia ficar a vida inteira
Ao som da tua voz
Tão doce.
Eu
poderia ficar a vida inteira
Ao som das tuas palavras
Nem só de pão o homem viverá
Mas da palavra que sai da Tua boca
Como uma lâmpada
Para os meus pés
E como luz
no meu caminho
As tuas palavras, que alimentam
O meu interior.
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________
219. Tudo o que Jesus conquistou
Marcos Vinicius
Tudo o que Jesus conquistou na cruz
É direito nosso, é nossa herança
Todas as bênçãos de Deus prá nós
Tomamos posse, é nossa herança
Toda vida, todo poder
Tudo que Deus tem para dar
Toda nossa vida pra receber
Nada mais nos resistirá
Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo
Bem maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo.
________

Bom é estar te servindo
Com compromisso contigo
Nada vai nos separar do teu amor Jesus.
Não existe nada melhor,
do que estar diante de Deus
Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti
Seguro estou em ti.
Tudo foi criado por ti,
nós também pra teu louvor
Quero sempre te exaltar
Pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim.
Bom é estar te servindo
Com compromisso contigo
Nada vai nos separar do teu amor Jesus.
Bom é estar te servindo
Com compromisso contigo
Nada vai nos separar do teu amor Jesus.
________

220. Vejo o Senhor
I see the Lord
Integrity’s Music!

222. Deus Eterno
Oficina G3

(os meus olhos viram o rei...)
Vejo o Senhor,
vejo o Senhor
Exaltado na adoração do povo desta terra.
Vejo o Senhor,
vejo o Senhor
Os meus olhos viram o Rei
O Cordeiro sobre o trono
Reinando pra sempre.
E sempre, reinando pra sempre
E sempre.
Suas vestes Reais enchem o templo
Adoradores celestiais cercam seu trono
Unidos a eles cantemos Santo
Santo é o Cordeiro
É
o
Cordeiro
________

221. Compromisso
Kadoshi

Não existe nada melhor,
do que estar diante de Deus
Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti
Seguro estou em ti.
Tudo foi criado por ti,
nós também pra teu louvor
Quero sempre te exaltar
Pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim.

O Deus tu és o meu Deus forte,
A minha fortaleza, minh' alma tem sede
De ti Senhor.
Com júbilo nos lábios
Te louvo oh meu Rei
Debaixo de tuas asas encontro abrigo
Te louvo eu te bendigo
Porque és bendito oh Senhor
Glórias ao Deus eterno.
Te louvo eu te bendigo
Porque és comigo oh Senhor
Glórias ao Deus eterno.
Te louvo eu te bendigo
Porque sempre és comigo oh Senhor
Glórias ao Deus eterno.
Eterno, ao Deus eterno,
Gló - rias
Ao Deus eterno.
________
223. É hora de adorar a Deus
Banda Gerd
É
é
É
É

hora
hora
hora
hora

de
de
de
de

adorar a Deus,
glorificar-lhe
dizer-lhe te amo
invocar seu nome

E com as mãos levantadas
Te adoramos e te bendizemos

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

69

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
Pois nós muito te amamos
E invocamos teu glorioso nome
________

Ao que está assentado no trono e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória,
e o domínio, pelos séculos dos séculos !
amém !
________

224. Quando terminar esta vida
228. Espírito enche a minha vida
Quando terminar esta vida
e lá no céu eu chegar
Haverá uma multidão de irmãos
Esperando pra me abraçar,
e perguntarão a uma voz,
Voltados para mim ,
Oh conta-nos como você irmão,
Venceu e chegou aqui.
E falarei, e cantarei de Jesus que me salvou
Que por este pecador a si mesmo se
entregou.
Foi graça, graça, super abundante graça
Graça, graça, preciosa e doce graça.
Foi graça irmão,
Graça irmão,
Eu vos digo que foi assim
Foi só pela graça de Jesus
Que eu venci e cheguei aqui.
________
225. Refrigério
Kadoshi
Tua voz me traz consolo e refrigério
Como águas de nascente a transbordar
Purifica meu viver inundando meu ser
Dando vida e forças
para caminhar
Oh Jesus o teu amor é tão imenso
Ao ponto de estender-se até a mim
Renovando cada dia o meu caminho
Me mantendo para sempre junto a ti.
________
226. Viemos aqui neste lugar
Renascer Praise I
Viemos aqui neste lugar
Nos unimos Senhor só pra te adorar
Pois tu tens abalado nossas vidas
Por isso Senhor:
Rendemos Glória, glória a ti Senhor,
Todo domínio, toda honra, toda força
E o poder pertencem a ti Jesus.
O Senhor.
________
227. Ao que está assentado no trono

Espírito enche a minha vida, enche-me do teu
poder pois de ti eu quero ser espírito enche o
meu ser (2x)
As minhas mãos eu quero levantar,
e em louvor te adorar
Meu coração eu quero derramar,
diante do teu altar
________
229. Estamos todos congregados aqui
Estamos todos congregados aqui,
certamente abençoados também,
Há um clima, uma esfera de amor,
uma força que se move entre nós,
Algo novo Deus está por fazer,
com este povo a quem muito quer bem,
Seu Espírito ele vai derramar, uma igreja forte
edificar,
Pra louvor de tua glória, vem senhor tua
história, escrever através
De nossa vida, teu querer desejamos, cumpre
em nós os teus planos,
Vem Senhor, e reina hoje aqui!
________
230. Nas estrelas vejo a tua mão
Nas estrelas vejo a tua 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 sei o seu lugar:
“Cristo veio para nos salvar”!
o que ele é pra mim ?
‘Té 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 é Jesus p’ra mim !
oh! tudo é Jesus pra mim !!
tudo é Jesus p’ra mim!
________
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231. Senhor, és a vida e o amor
Senhor, és a vida e o amor, és a força e
poder, a esperança que tenho em meu ser,
enquanto eu viver louvarei, o nome do meu
Salvador.
Eu vou proclamar, com todas as forças, que tu
és o Rei dos reis, minha vida está em ti
Senhor, minha força está em ti senhor, minha
fé está em ti Senhor, em ti meu Senhor.
________

232. Deus da Família
Renascer
Senhor abençoa , a minha família
Vem ser como um muro ao redor
De noite e de dia, Tua nuvem nos guie
E seja unido o nosso andar
Faz-nos conhecidos por sermos Teu povo
Prospera Tua obra em nossas mãos
Espírito enche-nos de paz e saúde
Em Tuas promessas viver
Deus da família, espero em Tí
Reina prá sempre em meu lar
Faz nos conhecidos por sermos benditos
Mostra em nós Teu poder
Deus da família, eu creio em Ti
De Ti vem a graça de Ter um lar
Governa Tua glória, em nós manifesta
Deus abençoe meu lar !
Ôôôô.....
Deus, abençoe meu lar!!!!!
________
233. Promessa
Renascer Praise
Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar
Parece mesmo que suas promessas eu não
vou viver
Possuir a terra onde há honra, leite e mel
Com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos
sobre os meus
Aquele que começou a boa obra em minha
vida
É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá
Enquanto não houver terminado
Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio
E Ele é fiel, sim Jesus é fiel
Eu não morrerei, antes viverei todo bem do
Senhor
Aqui na terra e no céu
Olhando para Ele, eu entro em Seu altar
Sentindo Seu Espírito queimando o coração
Pai das Luzes que não muda,
continua a me dizer

Que essa terra é minha
e que nela eu vou viver
________

234. IEOWA
Comunidade da Graça
Sou grato por tudo o que tenho
O tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor tâo profundo
Tenho vida, alegria em todo tempo
Tenho amigos, família, muitos irmãos
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação
Louvarei ao Senhor todo tempo
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração
Jesus Cristo será sempre minha canção
IE, IEE, IEOWA
IE, IEE, IEOWA
IE, IEE, IEOWA
IE, IEE, IEOWA
________

235. Só Jesus a vida satisfaz
Só Jesus a vida satisfaz,
só Jesus a vida satisfaz
Só Jesus a vida satisfaz,
só Jesus a vida satisfaz
Vida verdadeira ele me dá,
paz que é companheira
No amor que levou Cristo a dizer: está
consumado
Se você se sente incapaz,
só Jesus a vida satisfaz
Coisas velhas ficam para trás,
só Jesus a vida satisfaz
Cristo
capaz

satisfaz,

Cristo

satisfaz,

torna-me

Cristo
capaz

satisfaz,

Cristo

satisfaz,

torna-me

________
236. Jacó segurou o anjo
Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não
quis largar
E o anjo lhe perguntou o que queres que eu
te faça, e Jacó respondeu assim:
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Me dá, me dá a vitória pra depois subir
________

por amor de mim
e acerca do inimigo digo assim :
não corres perigo
zomba dele, ó filha de Sião

237. Não morrerá
O amor sem Deus, tão passageiro é, mas o
doce amor de meu Mestre
É algo que jamais morrerá. Não morrerá, não
morrerá, é algo que jamais morrerá
Sim o doce amor de meu Mestre, é algo que
jamais morrerá
________
238. Pai Nosso (Mt.6:9-13)
Pai nosso que estás no céu
santificado seja o teu nome
Venha a nós o teu reino
seja feita a tua vontade
Na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje
E perdoa nossas dívidas
como nós perdoamos
Nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação
mas livra-nos do mal
Pois teu é o reino o poder
e a glória pra sempre, sempre
Amém
Amém.

Despreza e zomba do inimigo
enquanto ele foge
não foi contra ti que blasfemou
ou levantou a voz arrogante
porei um anzol no seu nariz
e um freio na sua boca
e o farei por onde veio,
e contra ti nenhuma flecha atirará
Sou Deus que dá vitória, Me buscaste e Eu
Eu te dou a vitória...
________
240. Cheiro das águas
(igreja
batista
da
lagoinha
purificadoras)

–

águas

Há esperança para o ferido como árvore
cortado, marcado pela dor
ainda que na terra envelheça a raiz
e no chão, abandonado, o seu tronco morrer
há esperança... o seu tronco morrer há
esperança pra você
ao cheiro das águas brotará como planta
nova florescerá
seus ramos se renovarão não cessarão os
seus frutos e viverá

________
________
239. Ouve, Senhor
Lagoinha
Ouve, Senhor
as palavras de afronta
escuta ó Deus,
o que diz o inimigo contra mim
se levanta para intimidar
dizendo que o Senhor não me livrará
mas uma coisa eu faço:
venho a ti em pano de saco
te apresento o meu clamor
Dia de angústia, de perseguição,
dia de vergonha,
mas sei que o meu Deus
não é como os outros, feitos por mãos
abre os teus olhos, Senhor, e vê,
criador dos céus e da terra
salva-nos das suas mãos agora
que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus
Assim diz o Senhor, o Deus de israel :
ouvi, filho meu,
a oração que fizeste a mim
eu defenderei tua vida e te salvarei

241. Soldado Ferido
Junior
Há muitos feridos,
choram de angústia e de dor
Clamam por proteção e paz
Amigos que sofrem
sua necessidade atende hoje
Não deixes um soldado ferido morrer.
Verta o bálsamo e a ferida sarará
Protege-o com seu manto de amor
O pão partiremos sim, descanso lhe darás
E toda angústia sairás
Não deixes fiéis soldados
Feridos morrer
Seguindo sua ordem lutaram na
frente para o Rei
E o forte inimigo puderam vencer
Mas por este esforço
Satã intentou suas vidas matar
Não deixes um soldado ferido morrer
Verta o bálsamo e a ferida sarará
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Protege-o com seu manto de amor
O pão partiremos sim, descanso lhe darás
E toda angústia sairá
Não deixes fiéis soldados feridos morrer
Não podes deixar um soldado ferido morrer...

________
242. Asas da Alva
Prisma
Senhor, tu me sondas e me conheces;
conheces o meu deitar e o meu levantar.
Por onde eu irei do teu Espírito?
E pra onde fugirei da tua face?
Se tomar as asas da alva,
se habitar nos extremos do mar,
até ali a tua mão me guiará,
tua destra me susterá.
Se disser que as trevas me encobrirão,
e a noite escurece ao redor;
as trevas e a luz são iguais pra ti;
noite brilha como dia.
Eu te louvarei, louvarei, louvarei, Senhor,
ó, Pai, te louvarei,
louvarei, ó Senhor, louvarei!
Tu criaste-me, Senhor,
formaste-me antes de nascer.
Te louvo porque de um modo
maravilhoso tu me formaste.
Estarei nos braços de Deus...
________
243. Oh Senhor Jesus!
Prisma
Oh Senhor Jesus!
Atende minha oração
Necessito sim
Da sua poderosa mão
E quando a alma está abatida
Busco sempre aquela Rocha
Que é mais forte que eu...
Que é mais forte que eu...
Pois tem sido abrigo para mim
E um consolo em cada aflição,
E quando a alma está abatida
Vou sempre àquela Rocha
Que é mais forte que eu...
________

244. Deus dos deuses
Lauriete
Existe um Deus no céu
que a letra no papel não pode descrever
não dá pra imaginar
não dá pra comparar o seu grande poder
Ele faz o que ele quer
soberano e forte até o infinito
ganha a luta sem lutar
vence a luta e faz cansar o inimigo
Jeová, Deus de vida e de vitória
Jeová, Deus de paz, Deus de glória
Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui
Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar
quando manda mensagem faz profeta
entregar,
faz a nuvem descer, faz a água subir
e se Ele soprar faz o inferno explodir
Ele sempre resolve sem ter reunião
pega o homem sem Deus e derrama unção
o Seu braço é capaz de parar um trovão
Este é o Deus dos deuses meu irmão
________
245. Grata Nova
Harpa Cristã
Grata nova Deus proclama hoje, ao mundo
pecador! doce nova revelada, lá na cruz do
Salvador; cego e desviado, o homem, dos
caminhos do Senhor, desconhece e desconfia
deste Deus, o Deus de amor.
Grata nova, doce nova, vem dos lábios do
Senhor; escutai com alegria:
"Deus é luz, Deus é amor".
Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem
valor, enganado, pensa o homem, propiciar
seu Criador, meios de salvar-se inventa;
clama, roga em seu favor, a supostos
mediadores, desprezando o Deus de amor.
Luz divina, resplandece! mostra ao triste
pecador, que na cruz estão unidos a justiça e
o amor. fala aos corações feridos, mostre-te,
Deus Salvador; e sem fim, proclamaremos:
"Deus é luz! Deus é amor!"
________

246. Alvo mais que a neve
Harpa Cristã
Bendito seja o Cordeiro que
na cruz por nós padeceu
Bendito seja o seu sangue que
por nós ali Ele verteu
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Eis nesse sangue lavados com
roupas que tão alvas são
Os pecadores remidos que
perante seu Deus já estão
Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve
Sim, nesse sangue lavado
mais alvo que a neve serei
Quão espinhosa a coroa que
Jesus por nós suportou
Oh quão profundas as
chagas que nos provam quanto Ele amou
Eis nessas chagas pureza
para o maior pecador
Pois que, mais alvos que a neve,
o Teu sangue nos torna, Senhor
Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve
Sim, nesse sangue lavado
mais alvo que a neve serei
Se nós a Ti confessarmos e
seguirmos a Tua luz
Tu não somente perdoas,
purificas também oh Jesus
Sim, e de todo o pecado,
que maravilha de amor
Pois que mais alvos que a neve,
o Teu sangue nos torna, Senhor.
Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve
Sim, nesse sangue lavado,
mais alvo que a neve serei
________

247. A esperança é Jesus
Alessandra Samadello
Não há esperança alguma
Para a mundo onde Deus não está
Não há esperança de amor e de paz
Onde o ódio deixa marcas fatais
Não há esperança de vida
Naquele que não amam a Deus,
Não há esperança de um mundo de paz
Se o homem deixa Deus para trás.
A esperança é Jesus
Ele é o caminho
A esperança é Jesus
Nossa luz entre espinhos,
A esperança é Jesus
Segurança de salvação
Onde a mundo pode achar solução
A esperança é Jesus,
só há esperança e certeza
Naquele que é vencedor
Só ha esperança no nome de Deus
Para o povo que não tem mais amor

Ele é o caminho
A esperança é Jesus
Nossa luz entre espinhos;
A esperança é Jesus
Segurança de salvação
Onde o mundo pode achar solução,
A esperança é Jesus
A esperança é Jesus
Ele é o caminho'
A esperança é Jesus
Nossa luz entre espinhos;
A esperança é Jesus
Segurança de salvação
Onde o mundo pode achar solução.
A esperança é Jesus.
A esperança é Jesus.
A esperança é Jesus.
________
248. Amar você
Fernanda Brum
Quando o amor toca o coração
Traz um sentimento maior que a paixão
Basta um olhar, um toque e nada mais
Pra fazer feliz, como só você me faz
Deus uniu as nossas vidas de uma vez
E cada dia é o primeiro outra vez
Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar
Não vai mudar, nao vai mudar
Quando o amor toca o coração
O tempo pára, a vida vira uma canção
E não há nada melhor do que amar você
Eu nunca vou te perder
Foi Deus quem me deu você
É como poder sonhar
E nunca acordar.
________
249. Meu Amor
Aline Barros
Não me olhe assim,
Com esse ar de quem sonhou a vida inteira
em me encontrar,
Porque eu vou acreditar
Por que falar assim
Nesse tão doce mistério se o silêncio vai dizer
Coração tá acelerado não dá mais pra
esconder
E as palavras são iguais
Uma frase uma canção, mas é nova a emoção
eu e você
eu e você
eu e você...

A esperança é Jesus
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Meu amor eu te decorei só num olhar
O que Deus uniu e abênçoou
Nada pode separar, nosso amor é como um
rio que se entrega para o mar
Meu amor eu te decorei só num olhar
É pra valer, é pra ficar
Eu preciso te aprender porque toda a minha
eu vou te amar
________
250. Livre para Voar
Elias Silva
Erga agora a cabeça
Não fique triste... oh não
Por que chorar tão cedo assim?
Até disse: Deus se esqueceu...
Mas Ele não esquece os seus.
Deus está contigo aí
E já mudou teu cativeiro.
Repreendeu o devorador
Erga agora a cabeça
Vem tomar posse da vitória
A tua bênção já chegou...
Se você cair Ele te levanta
E se chorar Ele te consola
Quando oprimido Ele te liberta
Deus é o mesmo ontem e agora
Declare que você é um vencedor
Essa é a vitória que Deus te mandou
Salte para cima
Atravesse o abismo
Sai desse calabouço
Seja um vencedor!
Ele é o Leão da Tribo de Judá
Já entrou na guerra para guerrear
Ouça a corrente caindo no chão
Você está livre até pra voar...
Livre pra voar...
Voa agora nas asas do vento.
OOh!
Pois a vitória é sua.. é sua.. é sua
A vitória é sua..
________

251. Os guerreiros se preparam
Renascer Praise
Os guerreiros se preparam
para a grande luta

É Jesus o capitão, que avante os levará
O exército de Cristo marcha triunfante
Certo que a vitória alcançará
Eu quero estar com Cristo,
onde a luta se travar
No lance imprevisto, a frente me encontrar
Até que eu possa lá na glória
me alegrar com a vitória
Onde Deus vai me coroar...
A batalha é tremenda, tempo de conquista
E são poucos os soldados para trabalhar
Vem Senhor com teu poder
mais vidas libertar
De quem furioso, as quer matar
Eis os batalhões de Cristo,
prosseguindo avante
Com ousadia e unção,
combatem contra o mal
Não é tempo de parar ou mesmo vacilar
A vitória é nossa, vamos marchar
Eu quero estar com Cristo,
onde a luta se travar
No lance imprevisto, a frente me encontrar
Até que eu possa lá na glória
me alegrar com a vitória
Onde Deus vai me coroar
________
252. Envia Tua unção
Banda Gerd
Envia Tua unção para curar
Envia Tua unção pra libertar
Envia Tua unção pra renovar
Envia Tua unção pra restaurar
Cura-me, senhor Jesus
Vem, liberta o meu ser
________
253. Chuvas de Graça
Autor: José Rodrigues
Deus prometeu com certeza,
Chuvas de Graça de mandar
Ele nos dá fortaleza
E ricas bençãos sem par
Chuvas de Graça,
Chuvas pedimos Senhor
Manda-nos chuvas constantes
Chuvas do Consolador
Cristo nos tem concedido
O Santo Consolador,
De plena paz nos enchido
Para o reinado de amor
Dá-nos Senhor amplamente
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Teu grande gozo e poder
Fonte de amor permanente
Põe dentro de nosso ser
Faze os teus servos piedosos
Dá-lhes virtude e valor
Dando os teus dons preciosos,
Do santo Preceptor
________
254. Conversão
Oh, quão cego andei, e perdido vaguei, longe,
longe do meu Salvador!
Mas do céu Ele desceu, e Seu sangue verteu,
pra salvar a um tão pobre pecador
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
Mas um dia, senti meu pecado e vi, sobre
mim a espada da lei
Apressado fugi, em Jesus me escondi, e
abrigo seguro n’Ele achei

Eu Quero Te Amar Mais E Mais Meu Irmão, Eu
Quero Te Amar Mais E Mais,
Você Faz Parte Do Corpo De Cristo, Eu Quero
Te Amar Mais E Mais
Eu Quero Te Compreender Meu Irmão, Eu
Quero Te Compreender;
Você Faz Parte Do Corpo De Cristo, Eu Quero
Te Compreender;
Não Posso Ir Ao Céu Sem Você Meu Irmão,
Não Posso Ir Ao Céu Sem Você,
Você Faz Parte Do Corpo De Cristo, Não Posso
Ir Ao Céu Sem Você;
Eu Preciso De Você, Você Precisa De Mim,
Nós Precisamos De Cristo Até O Fim.
Sem Cessar, Sem Parar, Sem Vacilar, Sem
Temer, Sem Chorar.

________
Quão ditoso então este meu coração,
conhecendo o excelso amor
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra
salvar a um tão pobre pecador
Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi,
meu pecado castigado em Jesus
Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me
alegro em Sua luz.
________

257. Vem Com Josué Lutar Em Jericó
Vem Com Josué Lutar Em Jericó, Jericó, Jericó
E As Muralhas Ruirão. )2x
Subam Os Montes Devagar, Que O Senhor Vai
Guerrear,

255. Eu Marquei Um Encontro Com Deus

Cerquem Os Murros Para Mim, Pois Jericó
Chegou Ao Fim, Hei! Hei! Hei!

Nesta Noite Feliz, Neste Santo Lugar, Eu
Marquei Um Encontro Com Deus;

Vem Com Josué Lutar Em Jericó, Jericó, Jericó
E As Muralhas Ruirão. )2x

Seu Amor É Real, Sua Paz Gozarei, Eu Marquei
Um Encontro Com Deus.

As Trombetas Soarão, Abalando Céu E Chão,

Basta Que Me Toque Senhor, Pra’ Minha Alma
Cansada Vencer,
Se A Noite Escura Está, Sua Mão Me Guiará,
Basta Que Me Toque Senhor.
________
256. Não Posso Viver Sem Você Meu Irmão
Não Posso Viver Sem Você, Você Faz Parte Do
Corpo De Cristo.
Não Posso Viver Sem Você,

Cerquem Os Murros Para Mim, Pois Jericó
Chegou Ao Fim, Hei! Hei! Hei!
________
258. Eu Navegarei
Eu navegarei
No oceano do Espírito
E ali adorarei
Ao Senhor do meu amor.
Espírito, Espírito
Que desce como fogo
Vem como em Pentecostes
E enche-me de gozo.
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Eu adorarei
Ao Senhor da minha vida
Que me compreendeu
Sem nenhuma explicação.
________
259. Glorifica
Glorifica, glorifica
Glorifica a Jesus, o Rei Majestoso, Poderoso
Glorioso, é o Vencedor
Ele nos comprou e nos justificou
Nos deu vida nova para O adorar
E com Seu amor nos conquistou
Mais que vencedores nos tornou
Nos fez geração eleita Santos e herdeiros
seus
Nos fez povo adquirido
Justos e filhos de Deus.
________
260. Aleluia
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

262. Castelo Forte
Lílian Paz
Pra que fingir
sorrir pra não chorar
pra que mentir
tentar se desculpar
se Deus contempla o coração
e sabe tudo o que acontece não adianta não
Ele te conhece.
Se esconder vai ser tempo perdido é pra valer
Ele tem te ouvido pra onde quer que fores
Não dá pra fugir dos olhos de Jesus
Sai da escuridão vem pra luz não fique assim
isso não é o fim
Você tem tanta vida pra viver
a solução está à porta é só abrir
Jesus vai fazer morada em teu ser.
Ele é a resposta pra pergunta que você fizer
Castelo forte o refúgio autor da tua fé
Por que temer o inimigo se Deus é poder?
Ele te faz vencer!
Quem foi fiel a Ele jamais foi um perdedor
Ele garante a vitória pelo seu amor
Somente nEle é que o homem pode confiar
Ele é Jeová.
________
263. O Verdadeiro Amor
Ludmila Ferber

Aleluia! Aleluia!
A....le....luia! A....le....luia!

Quando tenho medo de fracassar
Quando tenho medo de não vencer
Quando tenho medo de ser

A....le....luia! A....le....luia!
Quando tenho medo de não tentar
Quando tenho medo de não romper
Quando tenho medo de ser

________
261. Cem Ovelhas
Eram cem ovelhas, juntas ao aprisco
Eram cem ovelhas, que o amante cuidou
Porém numa tarde, ao contá-las todas,
Lhe faltava uma, lhe faltava uma,
e triste chorou
As noventa e nove, deixou no aprisco
E pelas montanhas, a buscá-la foi
A encontrou gemendo, tremendo de frio.
Curou suas feridas
Pôs logo em seus ombros e ao redil voltou
Hoje a mesma história, volta a repetir-se
Pois muitas ovelhas, perdidas estão
Mas ainda hoje, o Pastor Amado,
Sara tuas feridas, sara tuas feridas
E quer ti salvar
________

O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor que vem de Deus
Me ensina a não temer
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor que vem de Deus
Me ensina a não temer
Quando tenho medo de fracassar
Quando tenho medo de não vencer
Quando tenho medo de ser
Quando tenho medo de não tentar
Quando tenho medo de não romper
Quando tenho medo de ser
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor que vem de Deus
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Me ensina a não temer
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor lança fora, todo medo
O verdadeiro amor que vem de Deus
Me ensina a não temer

Plena liberdade em Jesus sem fim.
Firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas do Senhor Jesus,
Em amor ligado com a Sua cruz.
Cada dia mais alegro-me na luz.
Firme nas promessas de Jesus.

________
________
264. Um perdão real
Harpa Cristã 046
Um perdão real vos entregou o Rei
A vós, soldados Seus;
Corajosos, pois, em 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!
Eis formados já os negros batalhões
Do grande usurpador!
Declarei-vos, hoje, bravos campeões;
Avante sem temor.
Quem receio sente no seu coração,
E fraco se mostrar,
Não receberá o eterno galardão,
Que Cristo tem p'ra dar.
Pois sejamos, todos, a Jesus leais,
E a Seu real pendão;
Os que na batalha sempre são fiéis,
Com Ele reinarão.

________
265. Firme nas promessas
Harpa Cristã 107
Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador;
Fico na dispensação do Seu amor,
Firme nas promessas de Jesus.
Firme, firme,
Firme nas promessas de Jesus, o Cristo;
Firme, firme,
Sim, firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas, hei de não falhar,
Quando as tempestades, vêm me assolar;
Pelo verbo vivo, hei de batalhar.
Firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas, sempre vejo assim,
Purificação no sangue, para mim;

266. Adoração
Harpa Cristã 124
Adorai o Rei do universo!
Terra e céus, cantai o Seu louvor!
Todo o ser no grande mar submerso,
Louve ao Dominador!
Todos juntos O louvemos!
Grande Salvador e Redentor!
Todos O louvemos!
Régio Dominador!
Adorai-O, anjos poderosos,
Vós que Sua glória contemplais!
Vós, remidos, já vitoriosos;
Graças, rendei-Lhe mais!
Sol e lua, coros estrelares,
Sua majestade anunciai,
Hostes grandes, centos de milhares,
O Seu poder mostrai!
Ventos! Chuvas! Raios! Trovoadas!
Revelai o forte Criador!
Vós dizeis, ó serras elevadas,
Quão grande é meu Senhor!
Altos cedros! Grama verdejante!
Esta sinfonia aumentai;
Aves, vermes, todo o ser gigante;
Gratos a Deus louvai!
Homens! Jovens! Velhos e meninos!
Adorai ao vosso Redentor!
Reis e sábios, grandes, pequeninos,
Dai-Lhe veraz louvor!
________
267. Quão bondoso amigo é Cristo
Quão bondoso amigo é Cristo
Carregou com a nossa dor
E nos manda que levemos
os Cuidados ao Senhor
Falta ao coração dorido
Gozo, paz, consolação
Isso é porque não levamos
Tudo a Deus em oração
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Cristo é verdadeiro amigo
Disto provas nos mostrou
Quando p’ra levar consigo
O pecado encarnou
Derramou Seu sangue puro
Nossas manchas p’ra lavar
Gozo em vida e no futuro
N’Ele podemos alcançar
Tu estás fraco e carregado
De cuidados e temor
A Jesus refúgio eterno
Vem com fé teu mal expôr
Teus amigos te desprezam
Conta-lhe isso em oração
E com Seu amor tão terno
Paz terás no coração
________
268. Visitante
Visitante, seja bem vindo
Sua presença é um prazer
Com Jesus nós estamos dizendo:
Essa igreja ama você
Deus te ama e eu te amo
E assim devemos viver
Deus te ama e eu te amo
Vivamos sempre assim
________
269. Não importa meu amigo quem tu és
(ou a igreja que tu és...)

________
271. Segura a mão de Deus
(ou “na” mão de Deus)
Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar
Segura a mão de Deus e vai
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar
Segura a mão de Deus e vai
Segura a mão de Deus (bis)
Pois ela, ela te sustentará
Não temas segue a diante
E não olhes para trás
Segura a mão de Deus e vai
Se a jornada é pesada
E te cansas na caminhada
Segura a mão de Deus e vai
Orando, confiando
E a Palavra confessando
Segura a mão de Deus e vai
O Espírito do Senhor
Sempre te revestirá
Segura a mão de Deus e vai
Jesus Cristo prometeu
Que jamais te deixará
Segura a mão de Deus e vai
________
272. Na Casa de Meu Pai

Não importa meu amigo quem tu és
Se à sombra do Calvário tu estás
Se o teu coração é igual ao meu
Dá-me a mão e meu irmão serás
Dá-me
Dá-me
Dá-me
Dá-me

a
a
a
a

mão, dá-me a mão
mão e meu irmão serás
mão, dá-me a mão
mão e meu irmão serás

________
270. Quão bom!
Oh quão bom e quão maravilhoso é
Que os irmãos vivam em união
Oh quão bom e quão maravilhoso é
Que os irmãos vivam em união
Aperte a mão do seu irmão
E dê um sorriso a ele
Aperte a mão do seu irmão
E cante essa canção...
Quão bom!

Na casa de meu Pai
Há unção e há poder!
O cego enxerga
O coxo anda
O morto se levanta
Pra adorar a Deus
A fofoca cai, cai, cai
A doença vai, vai, vai
O demônio sai, sai, sai
E não volta mais
________
273. João viu
João viu milhares e milhares de anjos
que voavam ao redor do trono
que voavam ao redor do trono de Deus
João viu os sete castiçais de ouro e no meio
dos sete castiçais
o semelhante ao filho do homem
quem era este homem era Jesus de Nazaré
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Não era um sonho era realidade
João viu a cidade santa
para os crentes sendo preparada
João viu não mais pode suportar
todas essas maravilhas
preparada para os seus filhos
herdará todas essas bênçãos quem vencer
João viu e eu também espero ver
o que foi morto e reviveu e a morte Ele
venceu
e com isto a vida eterna nos concedeu
Não era um sonho era realidade
João viu a cidade santa
para os crentes sendo preparada
quem tem ouvidos ouça o que
Espírito diz as igrejas
Jesus cristo está voltando
se prepare pra que todo veja
________
274. Alma abatida
Harpa Cristã - 193

um manjar que nos comprou,
E agora, no convida a cear
Com celestial maná, que de graça Deus te dá
Vem faminto, tua alma saciar
Vem cear, o Mestre chama vem cear,
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou,
água em vinho transformou
Vem faminto, a Jesus, vem cear!
Eis discípulos a voltar, sem os peixes
apanhar,
Mas Jesus os manda outra vez partir
Ao tornar à praia, então, vêem no fogo,
peixe e pão
E Jesus, que os convida à ceia vir
Quem sedento se achar, venha a Cristo,
sem tardar
Pois o vinho sem mistura Ele dá
E também da vida, o pão,
que nos traz consolação
Eis que tudo preparado já está.

Se tu, minh'alma
a Deus suplica
E não recebes, confiando fica
Em Suas promessas
que são mui ricas
E infalíveis pra te valer

Breve, Cristo vai descer, e a noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus
Quem a fome suportou, e a sede já passou
Lá no céu irá cear em santa luz.

Porque te abates,
oh, minha alma?
E te comoves,
perdendo a calma
Não tenhas medo,
em Deus espera
Porque bem cedo,
Jesus virá

276. Proteção
Rm6

Ele intercede por ti, minha'lma
Espera nEle com fé e calma
Jesus de todos seus males salva
E te abençoa dos altos céus
Terás em breve as dores findas
No dia alegre da Sua vinda
Se Cristo tarda, espera ainda
Mais um pouquinho e O verás.
Porque bem cedo, Jesus virá

________

275. Vem Cear
HC - 301
Cristo já nos preparou,

________

Seja aonde for, a tua mão me guiará,
seja aonde for, a tua mão me guiará,
Tua mão me guiará,
Debaixo de tuas asas sinto proteção,
meus pensamentos
conhecem de longe todo o coração
Sem palavras sabes todo o motivo e intenção
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 perfeição,
Deus dos impossíveis Fiel
em tudo que prometeu
não desiste de mim comigo vai até o fim
Se eu subir ao céus Deus alí 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
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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
Se eu subir...
Me guiará
Tua mão me guiará
________

277. Eu não me esqueci de ti
Prisma

Amor verdadeiro,
Amor sem palavras;
Que chega sem medo
Que não se acaba.
Deus abençoe todo este amor
Que seja lindo em teu coração
Porque em mim eu sei.
Amo você.
Amor verdadeiro,
Amor que acalma,
Que bate no peito,
Preenche a falta.
Deus abençoe todo este amor
Que seja lindo em teu coração
Porque em mim eu sei.
Amo você, amo você.
________

Se as ondas desta vida
destruírem tua fé,
fazendo que duvides
de que em breve voltarei...

279. Ressuscitou!

Volve os olhos ao passado,
vê na cruz o meu sofrer...

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

Queres provas mais do que esta?
Tanto amei, que a vida dei.

Ó morte, onde está ó morte,
A tua vitória? Jesus ressuscitou!
________

Pensas mesmo ser tão fácil
esquecer o que falei?
Se na história deste mundo
os meus pés já empoerei.
Mesmo que uma mãe viesse
do seu filho se esquecer,
ainda assim não haveria de
me esquecer de ti...
Mas ainda que demore,
ou mesmo que pareça,
um dia prometi voltar,
e prestes estou a cumprir,
Mas ainda que demore,
ou mesmo que pareça,
Eu não me esqueci de ti!
Em breve...

Ressuscitou! Ressuscitou!
Ressuscitou! Aleluia!

280. Palavras
Lauriete
Com gemidos que palavras
não podem explicar
Ele leva ao Pai as minhas intercessões
Quando dobro os meus joelhos,
em meio às tribulações
Ele ouve o gemido do meu coração
Oh! Jesus a ti confesso não dá pra viver
Sem sentir a tua presença no meu ser
Sou eterno dependente,
ser humano tão carente
Estou de novo aqui e quero o teu poder
Ainda que,
Prá ti servir, Jesus, eu tenha que chorar
Te servirei, porque comigo estarás
Sofrer contigo é bem melhor do que errar
Perdoa-me

Voltarei!
Porque às vezes não consigo nem falar
Logo as lágrimas meus olhos vem molhar,
Como sinal que tu estás neste lugar.

________
278. Amor verdadeiro
Catedral

________
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281. Espírito Santo
O Teu Espírito
Resplandece em nós
Podemos ver o Teu poder
Pedimos e Tu nos responde
Responde agora o nosso clamor
Te adoramos
Ó Espírito de Deus,
Espírito Santo
Que o Teu tabernáculo
Seja aqui em nosso meio
________
282. Perto de Mim
Catedral
Perto de mim
Sinto tua presença no olhar
De um menino a sorrir
E não tem fim
Teu carinho por mim, eu sei
As vezes em minha vida errei
Por tantas coisas eu já chorei
Mas a flor se abriu, meu coração
Se encheu de alegria e de amor
Pois sei que você está aqui
Perto de mim
Sinto tua presença na voz
De um pássaro a cantar
Gosta de mim
Me dá colo para dormir
E me protege de todo mal
O teu amor me faz renascer
Sim a flor se abriu, meu coração
Se encheu de alegria e de amor
Pois sei que você está aqui
________

O meu senso de ter
Um espaço fechado
de um tempo marcado p'ra mim
Não quero a dor como amiga
Sei que posso prosseguir
E sem querer fim
Não há o que temer
Procurando alguém
Quero encontrar você
Poetiza o amor
Tudo vai renascer
Leva os sonhos no peito,
Relembra o que se perdeu
Terás a maior das moradas
E a vida voltará!
Não há mais frio
O sol já raiou
A verdade escreveu
Um poema de amor
E sem querer fim
Não há o que temer
Não procuro alguém
Já encontrei você
________
284. É com Você que eu vou
Kim
Sempre teu amor está presente
Sua voz, em meu viver eternamente
Junto a Ti eu quero estar
Para sempre vou te amar
É com Você que eu vou
Esteja aonde estiver
Eu sigo a Tua luz, o Teu amor
Move a minha vida
E é com Você que eu vou!
________

283. Todos os Dias
Catedral
Todos os dias quando o sol se põe
Vem a verdade ao escurecer
Eu sinto que existo
Mas falta alguém para me resolver
Em tudo o que eu vivo
P'ra realmente eu me entender
Todos os dias quando eu vejo o mar
Me dá vontade de tentar viver
Tudo o que acredito
Mas falta alguém para me resolver
Eu sinto que existo
Mas falta alguém p'ra chegar e dizer
Se a loucura atingiu

285. O dom de amar
Kim
As horas se passaram aqui
Tanta coisa e eu não percebi
Mas eu sei que eu sempre senti
Que Você me fez sempre feliz
Me ensinando como caminhar
Me ajudando para eu não errar
Estendendo a mão prá me mostrar
O maior dos dons o dom de amar
Eu quero sentir nessa hora
A Tua presença agora
Falando ao meu coração
Com carinho e emoção
Te quero prá sempre em minha vida
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O amor cicatriza a ferida
Eu quero levar esse amor
Para todos que eu encontre
E aonde eu for
________
286. Por Amor
Kim
Faz tanto tempo
Mas não esqueci
O Teu carinho tão grande por mim
Eu sei que um dia eu quis Te esquecer
Outros caminhos eu quis percorrer
E a gente pensa que vai ser feliz
Que para tudo há uma solução
Mas solução não existe sem Ti
Preenche agora o meu coração
Por amor, Teu amor
Modificou o meu viver
O meu ser, Teu poder
Iluminou o meu olhar
Céu e mar, Teu querer
É tanto bem querer pra mim
Eu sei que não mereço
Mas Tu és amor, amor
________
287. Roda Gigante
Catedral
Tudo que tenho de tudo que possuo,
é meu tesouro, meu entendimento
O meu olhar emite o profundo,
por tudo que passei

sigo a tua luz que ilumina o chão
Pelo som do meu coração a
certeza que tu estás
ao meu lado nessa imensidão,
desejo maior, tua criação
Pelo som que sai dentro
de mim, te amo demais, o amor sem fim!
________

289. Fonte
Catedral
A água da fonte parece brotar
Dos olhos de um povo, intenso chorar
Que segue seu rumo por todo o lugar
Ela vem de longe e não vai parar
Seguindo o seu leito, às águas do mar
Não tendo final
A água da fonte parece mostrar
Os erros de um povo em não aceitar
Alguém que é Senhor, soberano e conduz
O amor e a vida, o sol e a luz
A fonte suprema que venceu a cruz
O Filho de Deus
Vós sois o sal da terra
E a luz deste mundo
Mas se não há gosto
E as trevas te impede
Como vais alcançar o reino de Deus?
Se a correnteza anda para outro lugar
Vem beber da fonte
Das águas do mar
Da palavra de Deus

Tenho o costume de andar pelas ruas,
sem o esforço, a busca é impossível
E pela busca, rebusco o inexplicável
que é fácil de entender

Não tendo final
Da palavra de Deus

Eu quero ser simples, verdadeiro
pra passear na roda gigante
Sentir você junto a cada instante,
sem medo de viver

290. É de Deus
Brother Simion

Seu amor me
seu amor me
Seu amor me
seu amor me

deixou livre,
deixou livre
deixou livre,
deixou livre

________
288. Pelo som do meu coração
Pelo som do meu coração,
pulsação que é de viver
Dos meus olhos vive a emoção,

________

É de Deus irmão, é possível sim alcançar a
paz e vencer o mal
Declare bem forte : sou guerreiro de Deus
Levante a espada sobre as nações
Meu chamado é de Deus, selado por cristo
A chave que abre as portas do reino de Deus
Olhe os campos, já estão brancos, a seara
preparai
Os guerreiros estão no monte, não importa se
há neve ou chuva
Logo descerão ao vale trazendo unção e
poder
________
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Louvado seja Deus..
291. Santo
Voices

.________

O nosso Deus está entre nós
Ele habita na oração
O nosso Deus vai hoje operar
Ele é Benigno e Santo

294. Mistério de Deus
Autor: Brother Simion

Santo, Santo
O nosso Deus é Santo
Na, na... Santo, Aleluia
________

292. Holy
Autoria : Raquel Mello
Holy, holy
Precious name of Jesus
Holy, holy
Precious name of Jesus
Your
Your
Your
Your

name
name
name
name

is
is
is
is

beautiful
worthy
beautiful
worthy

Santo, santo
Precioso é Cristo
Seu nome lindo é
Seu nome é digno
________
293. Louvado Seja Deus
Autor: Brother Simion
Lembro-me quando andava
Perambulando na noite
Pelas ruas da cidade
Uma tristeza dentro
Procurava alguém
Que pudesse me ouvir
Pensamento muito além
Imaginar como seria o fim
Louvado seja Deus
Que me libertou
Louvado seja Deus
Que me deu um caminho
Quão bom e quão suave
Os irmãos estarem juntos
É como o óleo precioso
Sobre a cabeça
Como o orvalho do oriente
Que desce sobre os montes
Minha vida então mudou
Não cesso de dizer

Hoje eu acredito
Por muito tempo desconheci
Oh! Eu não sabia sobre o seu amor
Sua graça me alcançou
Não pude resistir, ele é manso
Humilde de coração, encontrei a paz
Me enche de vida
Me faz subir montanhas
Nadar nos rios, vencer desertos
Cruzar os mares
Ouço os sinos de terras distantes
Me chamando
Quero espalhar pelos quatro ventos
A semente do seu amor
É o fim prá um começo
Entrar pela porta
Um tesouro
Onde está o mistério de Deus
Te louvo, te louvo...
________
295. Agnus Dei
Michael W. Smith
Alleluia Alleluia
For our Lord God Almighty reigns
Alleluia Alleluia
For our Load God Almighty reigns
Alleluia
Holy Holy
Are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worhty is the Lamb
You are Holy
Holy
Are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen
Aleluia, aleluia
Santo és Tu ó Cordeiro de Deus
Aleluia, aleluia
Santo és ó Cordeiro de Deus
Santo, santo,
É o cordeiro do Trino Deus
Digno tu és
Digno tu és
Digno de Louvor..

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

84

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
Santo!
Cantam anjos
Aleluia

Eu sei que vou morrer mas você vai comigo
Muito prazer, eu sou seu inimigo
Refrão

Digno tu és
Digno tu és
Digno de Louvor...
________
296. O Inimigo
DJ Alpiste

Se você não me conhece, eu vou me
apresentar
Tem sido assim, pra que mudar
Não gosto de aparecer, não sou bonito
Tem gente até que pensa que eu não existo
Mas vâmo logo ao que interessa
Se você não está pronto, não tenha pressa
minha intenção é levar você comigo
Me faço de santo, mas sou seu inimigo
Sei mentir muito bem e enganar também
Posso te ajudar quando me convém
Minha missão, é roubar, matar e destruir
Acabar com sua vida, te consumir
Só existe uma coisa capaz de deter
Apenas um nome que tem muito poder
Que aliado a uma fé sobre natural
Se transforma em uma arma letal
Contra isso minha mentira vem a calhar
Sou capaz de tudo, para te enganar
Até em Anjo de luz, posso me transformar
Tudo isso para você em mim acreditar
Refrão
Fique esperto
Seu tempo está acabando
E o fim está chegando
Príncipe das trevas, diabo ou satanás
Lúcifer, belzebú, tanto faz
Escolha um nome, o que você quiser
Escolha um rosto pode ser um de mulher
Escolha um carro, mas escolha o mais caro
Peça o que quiser deixa, deixa comigo, eu
pago
Dinheiro pra mim não é problema
Posso te dar tudo dentro do meu esquema
E quando a neurose te pegar
Você tem uma arma é só puxar
Descarregue sua ira em alguém
Isso pode te fazer bem
Ou um copo cheio de bebida
Um prato vazio de comida
A branca pura te abraçou
Aquilo que você dominava, te dominou
E você gosta cada vez mais
Tá sugando sua vida, tirando sua paz

Meu prazer é ver você destruído
Pois um dia do céu eu fui banido
A Terra agora é meu campo de batalha
Aqui minha mentira se espalha
Pois você é incrédulo e inseguro
Sua fé está sempre em cima do muro
Foi por isso que criei a religião
Para você achar que todo pastor é ladrão
Que o dinheiro que o povo dá na igreja
Você gasta bem melhor, tomando cerveja
Sou capaz de tudo, para te afastar da luz
Para que você nunca conheça Jesus
Nunca aceite o seu sangue derramado
Nunca conheça o perdão dos seu pecado
E por toda vida vai ser sempre certo
Cultivando cada vez mais o seu ego
A menos que um dia conheça a verdade
Vão chamar você de louco por toda a cidade
Pensando bem é melhor ficar comigo
Muito prazer eu sou seu inimigo.
Refrão
________
297. Jesus voltará
Harpa Cristã 401
Tudo nos mostra que Cristo já volta;
Breve Jesus voltará!
Já deste mundo o mar se revolta;
Breve Jesus voltará.
Breve virá, breve virá,
Breve Jesus voltará.
Cristão, acorda, Sua vinda é certa:
Breve Jesus voltará!
P'ra recebê-Lo estás bem alerta?
Breve Jesus voltará.
Crente proclama para os pecadores:
Breve Jesus voltará!
Não haverá mais tristezas nem dores:
Breve Jesus voltará.
Consola o coração que lhe clama,
Breve Jesus voltará!
P'ra Suas bodas o bom Rei nos chama:
Breve Jesus voltará.
________
298. Outra Vez
Armando Filho
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Quantas vezes, quiseste então mudar...
Teu pensar, teu modo de agir...
E ao sentir, que nada adiantou foi tudo em
vão, oh irmão, eu sei que foi ruim...

Se a gente colocar a nossa Fé em ação
E confiamos e oramos a Deus
Deus ouve e responde
E dá tudo certo

Mas uma coisa, eu quero te dizer:
Deus te ama, assim como tu és...
Mesmo quando muitos dizem, que não há
mais solução, meu Senhor,
Ele estende suas mãos...

Vai dar tudo Certo
Vai dar tudo Certo
Se a gente colocar a nossa Fé em ação
Vai dar tudo Certo

Uma vez, outra vez, vá em frente e tente, um
pouco mais...
Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e
gozarás, perfeita paz!!!

Sei que a vida não é
Só de momentos bons
É... Há tempos difíceis
A vida é mesmo assim
Mas se a gente colocar
A nossa Fé em ação
Vai dar tudo certo

________
299. História da Bíblia
Rose Nascimento
Vou lhe contar uma História da Bíblia
história que fala sobre o Salvador
Talvez já ouviste alguém lhe falar
mas o final não quiseram contar
Existia na terra um certo homem
que se chamava Jesus de Nazaré
Fazia milagres acontecer
tudo isso pelo seu poder
Ele
Ele
Ele
Ele

fez o morto ressuscitar
fez o cego enxergar
caminhou por sobre o mar
fez paralítico andar, andar

Vai dar tudo Certo
Vai dar tudo Certo
Se a gente colocar a nossa Fé em ação
Vai dar tudo Certo
Já deu tudo certo
Já deu tudo certo
A gente colocou a nossa Fé em ação
E deu tudo certo
Já deu tudo certo
Já deu tudo certo
A gente colocou a nossa Fé em ação
E deu tudo certo
________

301. Vaso Novo
Ele fez o morto ressuscitar
Ele fez o cego enxergar
Ele caminhou por sobre o mar
Ele fez paralítico andaaaaaaar,
andar
Mas ouça amigo oque aconteceu
mandaram matar o Rei dos Judeus
Talvez por inveja, calúnia, eu não sei
Só sei que ele é o Rei dos Reis
Mais ouça a história não termina assim
pois essa história tem final feliz
Ao terceiro dia ele ressuscitou
foi ao inferno e a chave tomou
Ele
Ele
Ele
Ele

fez o morto ressuscitar
fez o cego enxergar
caminhou por sobre o mar
fez paralítico andar, andar..

________
300. Vai dar Tudo Certo

Eu quero ser,
Senhor amado
Como um vaso
Nas mãos do oleiro
Quebra minha vida
E fazei-a de novo
Eu quero ser
Eu quero ser
Um vaso novo.
_______
302. Sou de Deus
Mattos Nascimento
Minha vida é só cantando
o que devo mais fazer?
Se liberto estou por Cristo, eu sou.
Eu não ando mais em trevas
já brilhou pra mim a luz
Confio só nesse nome: Jesus.
Em mim habita a esperança
de um dia entrar no céu
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Ele garante assim.
Eu já fui triste demais agora tenho paz,
a paz em mim

Eu não sei!
Eu não sei.....eu não sei...
É tudo sempre igual

Eu
Eu
Eu
Eu

Disseram que o Teu amor é novo a cada dia,
eu pensei
Quero ouvir a Tua voz
Falar o que eu queria, são dez pra seis

agora sou de Deus.
agora sou de Deus
agora sou de Deus, eu vivo só pra Deus.
vivo só prá Deus

Todo homem é iludido,
o inimigo o atrai
Oferece muitas coisas e ele cai.
Jesus a liberdade conquistou na dura cruz.
Confio só nesse nome: Jesus.
A última esperança deste mundo é o Senhor.
Entregue a Ele o teu sofrer.
A solução vai te dar, venha como estás.
Jesus é a paz

Se é pra Te servir e então matar
aquela velha sede
Se é pra Te seguir e nunca mais
cair na mesma rede
Eu vou!
Eu vou....eu vou...
Te seguir...
________

________
305. Príncipe
Resgate
303. Acusador
Resgate
Eu conheço as tuas mentiras
Esse pobre tom da tua voz
Toda falsidade nas tuas palavras
Não esconde a maldade do teu pensar
Mente - quando fala que não há perdão
Mente - desde o dia em que caiu do céu
Mente - sem autoridade para atirar
A primeira pedra
Não existem mais coisas do passado
Não há medo, não há morte, ou ilusão
Sobre mim a marca do Cordeiro
Não há jugo, não há laço de acusação
Eu sei - fui comprado por um alto preço
Eu sei - você tá debaixo do meu pé
Eu sei - nada poderá me separar
Do amor de Deus...
Do amor de Deus...
________

304. 5:50 AM (Dez para as Seis)
Resgate
Abro os olhos sob o mesmo teto, todo dia
Tudo outra vez
Acordo, um tapa no relógio
A mente tá vazia, são Dez pra seis
Hoje a morte do meu ego tá fazendo
aniversário
Será que eu vou chegar
Chegar ao fim de mais um calendário

Um menino nos nasceu
Um Filho se nos deu
E o governo está sobre os Seus ombros
E o Seu nome será...
Maravilhoso, Conselheiro
Deus Forte, o Pai da Eternidade
O Príncipe da paz
Aaaaaleluia, Aaaaaleluuia...
Aaaaaleluia, Aaaaaleluuia...
Aaaaaleluia, Aaaaaleluuia...
Aaaaaleluia, Aaaaaleluuia...
________

306. Em todo lugar
Resgate
Não há quem possa tão longe
Que não possa ser visto assim
Os teus olhos em todo lugar
Aonde quer que se vá
Aonde quer que se vá
Se eu fizer a minha casa no mais alto
Se eu armar a minha cama entre os mortos
Os teus olhos vão estar eu sei
Em todo lugar
Quando me levanto e quando me deito
Até mil anos parecem dias
Não há palavras na minha boca
Mas já existem sons
Nos teus ouvidos
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________
307. O bálsamo de Gileade
Batista da Lagoinha
Vinde, voltemos ao Senhor
pois Ele nos despedaçou e nos sarará
fez a ferida e a ligará
nos revigorará e viveremos diante dEle

Meu coração deseja sempre
Mais de Ti
Mais de Ti...
Água viva, fogo santo,
vem derramar sobre mim
Mais de Ti,
Mais de Ti !!
________

Há um bálsamo em Gileade
há unção em Gileade
vem sobre mim para curar
vem sobre a filha de sião
há um médico em Gileade
há remédio em Gileade
vem sobre mim para curar
restaura a filha de sião
há um bálsamo em Gileade
há unção em Gileade
vem sobre mim para curar
vem sobre a filha de sião
há um médico em Gileade
há remédio em Gileade
vem sobre mim para curar
restaura a filha de sião
vinde, voltemos ao Senhor
________
308. Mais de Ti
Sônia Hernandes - Renascer Praise V
OH! Santo Deus posso contemplar
O Seu poder e Suas maravilhas
Diante do trono, oh! Pai
Eu agora estou pra te adorar
Quero conhecer-te cada dia mais
Meu coração deseja sempre
Mais de Ti
Mais de Ti...
Água viva, fogo santo,
vem derramar sobre mim
Mais de Ti,
Mais de Ti !!
Meu clamor Ele ouvirá,
Sua unção derramará,
Em meu viver,
Senhor.
Seu sacrifício de amor por nós
trouxe vida, trouxe perdão
Sua doce voz nos trouxe a
direção pra caminhar
Quero conhecer-te cada dia mais

309. Infinitamente mais
Resgate
Se eu olho pra trás não vejo mais nada
O teu amor cobriu a multidão dos meus erros
Se eu olho pra dentro eu vejo um rio
O teu amor encheu um grande vazio
Não há sombras do que um dia já foi
Só certeza do que ainda virá
De tudo que um dia alguém sonhou
Infinitamente mais
De tudo que o homem já pensou
Infinitamente mais
Se eu olho pro céu eu vejo uma casa
O teu amor pagou um alto preço
Se eu olho pro chão eu vejo uma rocha
Pra colocar os pés a vida inteira
________

310. Extra!
Katsbarnea

Extra, extra! Extra, extra!
O mundo acabará amanhã de manhã
Que notícia é essa, pequeno jornaleiro?
O mundo acabará amanhã de manhã
Ei, Johnny, como você se sente?
O que faria nas últimas horas?
Foram avisar assim tão de repente!
Você não estava preparado.
Passou a vida ajuntando riquezas.
Alguém já lhe disse?
Ninguém pode comer 20 pratos por dia.
Ninguém pode dormir em 2
0 camas numa noite
Tanta gente passando fome!
A justiça pede sua cabeça.
Extra, extra! Extra, extra!
O mundo acabará amanhã de manhã
Que notícia lhe trago Johnny?
Prepare seu caminho

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

88

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores

Que aproveita ter o mundo inteiro,
E perder sua alma?
Ou o que daria um homem em troca
De sua alma?
Já é tempo de olhar p'ra dentro,
"Ser" muito mais que "Ter"
Ninguém pode comer 20 pratos por dia.
Ninguém pode dormir em
20 camas numa noite
Tanta gente passando fome!
A justiça pede sua cabeça.

tem cuidado todo esse tempo
Coração quebrado,
olhos ardendo que gritam cansados
Acabem logo com a fumaça arisca
Pó hilariante, que engana e mata,
salve teus pulmões
Salve o teu corpo, salve tua alma,
salve muito mais, salve tua vida
Alimentar o teu interior

Esta noite pedirão sua alma, louco.
Pobre Johnny, nem sabe que tem uma alma!

Muitos são chamados, poucos escolhidos
Grite por sua chance de se libertar
das coisas velhas
Que nunca te deram paz, clame comigo!
________

Eei! Johnny, Johnny, esta noite, Johnny
Pedirão sua alma...
________

313. Cristo ou Barrabás
Katsbarnea

311. Consumo
Katsbarnea
Sua vida está sendo retalhada e destruída!
Sua vida está sendo cruelmente consumida!
Noite perdida, há muita escuridão,
labirinto sem saída
Sexo, droga e bebida.
Nos painéis e out-doors
escuto sempre a voz
Cheiro da cocaína,
o perfume do álcool,
a bruma da maconha
O comércio do sangue.
Nos painéis e out-doors
escuto sempre a voz
Consumo de roupa,
consumo de drogas,
consumo de álcool
Consumo de cigarro,
consumo de vida humana
Vida escura e fria, entre covas e abismos,
O velho coração pede uma esperança
Abro os olhos vejo a Paulista,
templo da burguesia
Revolta incontida, ira na pele expelida

Nem sempre o que o homem pede é pão
Dizem por aí, que a voz do povo
é a voz de Deus
Mas como o povo pede
pra matar um dos seus?
A historia mostra que o pedido de morte
Partiu da multidão.
A pergunta está no ar
Quem tua vida pode mudar?
Não faça como Pilatos, sem decisão
Não lave tuas mãos...
Cristo ou Barrabás?
Cristo ou Barrabás?
O momento é de saber
Que lado você vai escolher
Do contrário o sistema
Te engole e te leva
Pro fundo do túmulo
Não aceite manipulações
Mesmo que pressões
te encostem no muro
Cristo ou Barrabás?
Cristo ou Barrabás?
CRISTO!

________
________
314. Apocalipse Now
Katsbarnéa
312. Fumaça Arisca
Katsbarnea
O sentido e a razão estão longe para alguém
E o que o mundo

Um dia sentado meditando,
procurando respostas
prá essa piração,
morte, guerra, destruição
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aids, câncer, solidão ]
aids, câncer, aids, câncer
se eu fosse você não ia dormir tão cedo
porque não sei
se você vai acordar no horário marcado
dois numa cama,
um será levado,
no céu haverá
aviões desgovernados,
pilotos também arrebatados
na terra grande confusão :
o que será que a todos engoliu?
o padeiro (sumiu) a secretária (sumiu)
o motorista (sumiu) o jornalista (sumiu)
o executivo (sumiu) e as crianças
sumiram, subiram
sumiram, subiram
Na esquina do pecado,
o assunto então mudou
todos confusos se perguntam,
onde estão os caretas, malucos
que contavam uma nova história,
que contavam uma nova história
dizendo que o Filho do Homem viria
para levá-los prá um outro lugar
no ouvido um grande alarido,
sinto a orquestra celestial
as trombetas forte soaram,
a ordem da volta foi selada
os cavaleiros do apocalipse,
prepararam sua montaria
a grande batalha sinto vai começar
a hora do mal a gente ver acabar
o fim está chegando
e a mensagem foi passada
olhe os sinais, veja que a chance foi lhe dada
levante a mão e no fim comece o início
de uma nova vida !!
ie ie ie vida
ie ie ie vida
ie ie
________
315. DEUS
autor: Carlos A Moyses

Deus que faz o sol brilhar no dia
Faz o dia colorido com a flor que já nasceu
Ele estende a sua mão ao mais aflito
Prá beber da sua água e comer do seu pão
Deus é o recurso mais supremo
Deus na tristeza é o meu alento
É o amigo mais chegado que o próprio irmão
A razão da minha vida a paz no coração
Deus que nos proteje durante a noite
Nos livrando do perigo do mal da escuridão
Mas de manhã estende as asas sobre o ninho

Eu perco o medo de existir no calor do seu
carinho
Deus é o recurso mais supremo
Deus na tristeza é meu alento
E o amigo mais chegado que o próprio irmão
A razão da minha vida a paz no coração
Deus é o recurso mais supremo
Deus na tristeza é meu alento
É o amigo mais chegado que o próprio irmão
A razão da minha vida,a paz do coração
Deus, Deus, Deus, Deus
________
316. Sinfonia
(Sônia Hernandes e Monica Körber)
Que a minha vida seja um louvor a Tí...
Cada momento , um acorde especial.
Cada mês um hino novo,
cada ano uma sinfonia,
que cante o Teu amor, Jesus.
Que eu seja um instrumento afinado por Tí,
no tom da especial adoração..
Fortalezas cairão
portas do inferno tremerão.
E demônios pela unção deste louvor vão
recuar. }2x
Cordeiro de Deus ,
Rei dos reis e Senhor,
a Tí toda honra, glória e todo louvor...
Poder e majestade, força e alegria,
pertencem a Tí oh Rei Jesus.
Eu te amo , te adoro,
te adoro oh Rei Jesus.
Eu te amo , te adoro ,
te adoro oh Rei Jesus.
Quero viver prá te louvar
e te adorar
oh Rei Jesus...
Te amo e te adoro ,
te amo e te adoro ,
te amo e te adoro oh Rei Jesus.
Que a minha vida
seja um louvor a Tí...
Jesus.

________
317. Galhos Secos
Nos galhos secos de uma árvore qualquer
Onde ninguém jamais pudesse imaginar
O Criador vê uma flor a brotar
Olhai, olhai, olhai.
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Os lírios cresceram no campo
E o Senhor nosso Deus os tem alimentado
para nossa alegria
Para nossa alegria a-a-a
Para nossa alegria
________

Corre perigo
De onde vens?
Para onde vais?
O que tu tens?
O que ele traz?
Qual o sentido?

318. Criação
Catedral

Qual o sentido de viver?
O que fazer p'ra ser feliz?
Qual a noção do saber?
O que o meu coração não diz

Um dia discursa outro dia
E a noite conhecimento
A outra noite distante
Fixos os meus olhos se orientam
Nas estrelas, profundas,
Intensas, imensas
E o que eles querem inventar?
Teorias inertes, se perdem em vão
Qual é o fundamento disso tudo?
E a minha resposta
Não me dão explicação
Quem criou o céu, a água e o ar?
As estrelas e a fonte da vida
Quem descobriu?
Porque você teima em dizer
Que é fruto de um nada?
Se esse nada você não sabe esconder
Ele existe
Ele é Deus.
________
319. Ver estrelas e sorrir
Catedral
Você já imaginou o que seria de nós
Se não existisse o amor
De mãos dadas com a justiça e livres
E o coração para seguir

É só amar, amar
Cada um, por cada um
É este o sentido
________
321. Sermão do Monte
Catedral
Bem aventurados são os pobres
Por que deles é o reino de Deus
Bem aventurados os que choram
Porque eles serão consolados
Bem aventurados os que tem fome
e sede de justiça
Porque todos serão fartos
Felizes são os misericordiosos
Pois alcançarão misericórdia
Bem aventurados os que lutam pela paz
Serão chamados filhos de Deus
Bem aventurados os que são perseguidos
Por causa da justiça
Porque deles é o reino de Deus
Porque deles é o reino de Deus

Você já imaginou a humanidade
Vivendo em paz com união
Venceremos todos na verdade
Pois ela habita em todos nós

________

Deixa eu te dar a mão
Vamos sair, por aí,
Ver estrelas e sorrir

Uma bolha sobe do fundo do mar
Uma palavra sobe das funduras do silêncio
Inesperada,emissária
de
um
mundo
esquecido
Nosso mistério, nossa oração
Há palavras que dizemos
e outras que se dizem
Existem em nós, não atendem a nossa voz
"São como o vento que sopra onde quer
Se ouvirmos o sopro, palavras de oração"

Pensar que existem
Tantos planos na mente
Só falta agora praticar
O amor ao próximo, o amor a Deus
E Jesus Cristo em todos nós
________
320. O Sentido
Catedral
Em seu coração
Mora um abrigo
Mas está vazio

322. O Silêncio
Catedral

Pássaro selvagem que mora em nós
Longe do que nós sabemos,
no lugar dos sonhos
Fora da morada dos pensamentos
Temos medo das palavras que se dizem
Por isso falamos, palavras contra palavras
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Quando orares não sejais como artistas
"Que falam palavras que não são suas
Que usam máscaras decoradas"
Entra no silêncio, longe dos outros
Que as palavras se dirão, depois da espera
Entra no silêncio, longe dos muitos
E escuta uma única palavra
Que irá subir do fundo do mar
Basta ouvir uma vez e depois, o silêncio.
________
323. Simplesmente
Catedral

Perto de Deus
A gente se conhece mais
Quanto mais a gente chega
Perto de Deus
A gente se resolve,
Se conhece mais.
________
325. Vitória
Rose Nascimento

Tudo o que sair do azul bonito
Que vive entre as nuvens
Eu quero ver passar
O expressar do teu sorriso
O amor da mãe ao filho
Eu quero festejar

Quando Deus quer dar vitória
Algo logo acontece
O inimigo fica furioso
E arma sua tese
Começa planejar o mal
Contra os filhos de Deus
Mas Deus vê o coração do crente
Sabe que é valente
E dá vitória aos seus

P'ra levar
Ao teu coração
Simplesmente, tudo de bom
Que um dia recebi
P'ra falar
Em todo o lugar
Simplesmente, quem é você
E como te encontrar

O crente fiel não deixa sua cruz
Segue confiante sempre em Jesus
Nem mesmo as lutas
Conseguem sua fé abalar
O crente fiel nada pode deter
Pois quem está em Cristo
Recebe poder
Ordenando o mal a desaparecer

Tudo que for flor, que mostre vida
Que viva pelos campos
Eu quero preservar
E que teu amor, que teu carinho
Em mim vire morada,
E que eu possa mostrar.
________

Se Deus te prometeu vitória
Tome posse desde já
Porque se Ele prometeu
Ele cumprirá
Por mais que o inimigo tente
Sua benção impedir
Clame o sangue de Jesus agora
Que ele nesta hora fugirá de ti

324. Você
Catedral

________

Você anda sozinho
Pelo seu silêncio
Descobrindo que não há razão
Para viver sem se encontrar
E vive buscando
Uma alegria que não há
Vivendo uma fantasia sem notar
Você pelas esquinas
Sabe que o tempo não parou
E nem o problema que hoje te esconde
Não terminou
E segue buscando
Pelas mesas sujas de um bar
Resposta que nunca você vai encontrar
Então vê se entende
Hoje você pode se encontrar
A solução p'ra sua vida
Quanto mais a gente chega

326. Humilha-te
Prisma Brasil
Quem é o Homem de quem tu te lembrarás?
É o manso e humilde, e puro de coração.
Deus pelo ser humano não
Se deixa impressionar,
Ele tudo fez com seu poder
E com Suas mãos sustém.
Ó ajoelhai diante do Senhor
A lhe oferecer o vosso coração.
Sem limites é o seu amor por vós,
A Cristo Jesus, vinde adorai.
Quem é o povo a quem Deus
Irá a bênção dar?
O que a Cristo ama de todo o coração.
Nada mais no mundo vai vossa alma saciar,
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Ele que fez o universo
Quer vosso ser santificar.

329. Naves Imperiais
Oficina G3

La la la la......................

Somos como naves imperiais
A serviço do nosso Rei
Naves de guerra, onde só há ida
E não há tempo para olhar
Voltar para trás
Somos jovens que crêem no Deus vivo
Que enviou seu Filho para nos salvar

Se meu povo se humilhar e orar,
Eu o ouvirei e os conduzirei.
Ó Cristo Jesus, a Ti vamos seguir,
E em amor Te obedecer.
Lança o teu olhar pra o nosso coração,
Então molda-nos já, conforme teu querer.

Aleluia, aleluia
Prostremos, pois, diante do Senhor,
A lhe oferecer nosso coração.
Sem limites é o seu amor por nós,
Molda-nos já, conforme teu querer,
Ao nos prostrar, Deus nos transformará.

330. Necessário
Oficina G3

________
327. Atitude
Oficina G3
Caminhos escuros
Vida em preto e branco
Sem saber onde chegar
Pois está tudo fora do lugar
A busca da certeza
Que você não encontrou
Pelas suas próprias mãos
Portas fechadas
Janelas trancadas
Sem saber pra onde ir
Tentativa sem sucesso
Abra os olhos
Existe vida eterna
Aonde você quer chegar?
________

Posso eu entrar no ventre de minha mãe
E voltar a nascer?
Sendo eu homem adulto como pode
Isto aqui acontecer?
Aquele que não nascer da água e do Espírito
Não pode entrar no Reino de Deus
Necessário é nascer de novo ( 2x )
Necessário é nascer ( 2x )
Necessário é nascer de novo
O que é nascido da carne é carne
E o que é nascido do Espírito é Espírito
O homem entende das coisas da carne
Mas é Deus que entende do espírito
Aquele que não nascer da água e do Espírito
Não pode entrar no Reino de Deus
________
331. O Caminho
Oficina G3

328. Ingratidão
Oficina G3
Peço força, vejo lutas
O que quero, não recebo
Ou será que não percebo
Em meus passos sempre à frente
E o que faço, reclamar
De onde me vem tanta ingratidão
Seus braços abertos,
Ignoram minha ingratidão
Agora estou pronto a ouvir
Quantas vezes, não acreditei em Você
Mas Você acreditou em mim
O Seu amor tão singular
Infinito em Sua imensidão
Me acolheu, cuidou de mim.
________

Nosso comandante é Jesus Cristo,
Filho de Deus
________

Preciso viver, preciso mudar
Preciso de algo para acreditar
Me sinto tão fraco,
Desisto da vida
Me vejo em um beco sem saída
Ouvi sobre um Deus
Que mandou seu Filho
Para que houvesse um novo
Destino ao mundo
Deus, me mostre o caminho
Deus, não me deixe andar sozinho
Agora consigo viver
Consigo pensar
Encontrei a vida
Posso respirar.
________
332. O Tempo
Oficina G3
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O vento toca o meu rosto
Me lembrando que o tempo vai com ele
Levando em suas asas os meus dias,
Desta vida passageira
Minhas certezas, meus conceitos,
Minhas virtudes, meus defeitos
Nada pode detê-lo...

O abrigo, Jesus, o Filho de Deus.
________
335. Tua Voz
Oficina G3

...Nos Teus braços não importa o tempo
Só existe o momento de sonhar
E o medo que está sempre à porta
Quando estou com Você
Ele não pode entrar...
________

Busco encontrar alguém que me faça feliz
Não quero mais acordar e ver
o mundo deste jeito
Não quero mais pensar
que continua do mesmo jeito
Eu quero pensar que poderia
ser de outro jeito
Quantos dias eu vivi
Esperando uma resposta
Hoje sei onde buscar
Sua voz eu reconheço, Senhor...
...Quero Teu amor
Seja como for...
Eu quero ouvir Tua voz ( 8x )
Quero Teu amor
Seja como for.
_______

333. Perfeito Amor
Oficina G3

336. A Beleza Eterna
Catedral

Se todos vivessem o amor
Como Deus o criou
Amor que não guarda rancor
Tudo espera e suporta a dor
Se não houver amor...
...Não vale a pena viver
O verdadeiro amor...
...Só vive quem anda com Deus
O amor de Deus, pra sempre
Eu quero viver
Perfeito amor,
Eterna essência de Deus

Eu acreditei em meu coração
Em uma razão que é mais que emoção
Que é brilho dos céus
Que é mais que demais
A paz que nos traz
O que o amor é capaz

...O tempo se vai
Mas algo eu sempre guardarei...
...O Teu amor, que um dia eu encontrei
Os meus sonhos, o vento não pode levar
A esperança, encontrei no Teu olhar
Os meus sonhos, a areia não vai enterrar
Porque a vida recebi ao Te encontrar...

Deixa a luz entrar pela janela
E que a poesia seja aquela
O tema do nosso olhar
E que Deus dos céus nos dê agora
A beleza eterna que outrora,
Que nunca pensávamos achar

________
________
334. Preciso Voltar
Oficina G3
Me vejo pensando
Nos dias que eu perdi
Trilhando caminhos
Que eu não deveria prosseguir
Vivendo momentos que não
Trouxeram para mim a paz
E a vida que um dia eu conheci
Preciso voltar
Aos braços de quem quer
Cuidar de mim
Um sorriso vai se abrir nos lábios
De quem quer cuidar de mim
Eu sei, Você nunca me deixou partir,
Cuidando mesmo que eu
Estivesse longe
Agora eu vejo o Amigo verdadeiro

337. A Vinda
Catedral
Virá entre nuvens além
O Rei pra nos resgatar
E será o dia mais feliz
Para quem o aceitou
Todos nós iremos juntos
Exaltando o Senhor
Eu sei que muitos vão ficar
Tomara que não seja você
Novos céus e nova terra
Com o Rei habitarão
As pessoas que entregaram
Para Cristo o coração
________
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338. Bendize Ó Minh'alma Ao Senhor
Bendize ó minh'alma ao Senhor
E tudo que há em mim
Bendiga o teu Santo Nome
Em nossas vidas o amor é liberdade
Que em Cristo se traduz
É Ele quem salva sua vida da perdição
Tendo amor no coração
________
339. Carpe Diem (aproveite o Dia)
Catedral
Quem chegou a liberdade da razão
Se sente como um andarilho
Mas que não está perdido
Toda convicção é crença de estar
Em algum ponto do conhecimento
Na posse da verdade incondicionada
"Não se entra duas vezes no mesmo rio
Estamos ainda no tempo dos indivíduos"
Só depois de deixarmos a cidade
É que veremos a que altura estão as torres
Acima das casas, acima das casas
"Paz na terra e aos homens de todo coração
Há tantas auroras que não brilharam ainda"
Eu moro em minha casa
Não imitei de ninguém
E a porta dela está aberta
Pra você também
Vai, coração dizer, ele está aqui
Aproveite o dia
"Todo espelho mostra apenas o que
queremos ver
A palavra fez ao homem muito mais do que
ele fez por ela"
________
340. Catedral Song
Catedral
I saw form the cathedral
You were watching me
And I saw from the catedral
What I should be
So take mu lies
And take my time
Cause all the others want to take my life
And I watch, with an inten, basic
It's the same for you

You hold your hand
And it's all fine-laced and
What would you make me do
So take my lies
And take my time
Cause all the others want to take my life
O inverno é sério assim
Arranca de mim
O que sinto no meu coração
Mas eu sei deve haver
Sim, eu sei deve haver
Deve haver um lugar para ir
Você me viu pela catedral
Fiz silêncio em mim
Você me viu pela catedral
E eu ali não estava mais só
Vem sentir
Vem temer
(O amor que vem de Deus)
Eu te vi pela catedral
Cantei essa canção
Sim, eu te vi pela catedral
E abrir meu coração
Sem me esconder
Quero sentir
O amor que vem de Deus
Dentro do meu viver
________
341. Chame a Deus
Catedral
Se você não sabe para onde seguir
Se você percebe que não quer mais fingir
Levante a cabeça a não olhe para trás
Chame a Deus, chame a Deus
Se sua vida anda para um abismo sem fim
Se teus olhos choram, e não querem esse fim
Levante a cebeça e não olhe pra trás
Chame a Deus, chame a Deus
Chame a Deus, que a tua vida logo mudará
Ele cura a ferida, te libertará
A verdade e a vida, Ele quer te dar
Chame a Deus, chame a Deus
Chame a Deus que o tempo passa
E não volta mais
Sua chance, sua vida pode se acabar
Ele cura a ferida, te libertará
Chame a Deus, chame a Deus
Chame a Deus...
________
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342. Era Uma Vez..
Catedral
Era uma vez, era cedo demais
Meio sem querer, na esquina
eu ouvi uma voz que
Não tinha mais esperança
E eu então pensei, será tarde demais?
Será que essa voz o vento soprará
e o tempo longe a destruirá - Oooh –
Como que um pranto perdido
Ou será que essa voz humilde o vento levará
até um coração - Oooh –
Na esperança de um abrigo

Sem fogo nas mãos
Sem força nas pernas, não alcançou a floresta
Mas do seu quarto
Saíram as mesmas canções, e as mesmas
palavras
E Deus lhe disse sim...
Chegou a velhice
Nem floresta, nem fogo ou canções
Restaram as palavras
E o mesmo milagre ocorreu
Por fim, sem fogo ou floresta
Sem canções ou palavras
Só mesmo o infinito desejo e o silêncio
E Deus tudo entendeu

Não quero teu medo
Vem segura minha mão
Não temos segredos
Ou não somos mais irmãos?

________

Eu vivo meu sonho
Nele não há repressão
Meu grito é ser livre
Ter Jesus no coração

Seus olhos vivem
Um momento de dor
Eu já não sei o que fazer
Eu gosto tanto de você
Olhe pra luz que brilha a vida
Mas você, finge que não
Não quer saber
E foge então sem perceber
E a chuva cai, a chuva cai
A chuva cai, cai em você
Você insiste em não ver

Será que nós precisamos de cantar "será" para
perdemos nossa voz
Será o frio de São Paulo?
Será que nunca poderemos nos encontrar
Pelo menos uma vez?
(Para caminharmos juntos...)
"Quero lhe dizer que estou com você
Você pode ser feliz, Ele está também, com
você"

344. Onde Está Seu Coração?
Catedral

Onde está seu coração?
Não consigo encontrar
É difícil de dizer
Tudo pode terminar

________
343. Estórias Que me Contaram
Catedral
Havia certa vez um homem
Que dizia o nome de Deus
Quando o coração lhe doía
Por uma criança que chorava
Ou um pobre que mendigava...
Ele andava até a floresta
Acendia o fogo
Entoava canções e dizia as palavras
E Deus o ouvia...

Onde está a solidão?
Não consigo enxergar
Se ela vive em você
Você pode se livrar
________
345. Pai Nosso
Catedral
Pai nosso que está nos céus
Santificado seja o teu nome
Venha o teu reino
E a tua vontade
Na terra e nos céus

O tempo passou, voltou a mesma floresta
Mas não carregava fogo nas mãos
Só lhe restou cantar as mesmas canções
E dizer as palavras, e Deus atendeu ainda
assim

O pão de cada dia nos dai hoje
E perdoa as nossas dívidas
Como perdoamos
Os que nos devem

Um tempo mais longo se foi

Não nos deixe cair em tentação
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Mas livra-nos do mal
Pois teu é o reino
E o poder
E a glória
Para sempre
Amém
________
346. Pedro Zé, Um Nordestino
Catedral

Lá vem Pedro Zé, lá vem Pedro Zé
Um nordestino, pobre de menino
Filho do sertão
Trazendo no peito a dor, a magoa viva
Fruto de uma civilização
Nas mãos todo ódio de um mundo
Que atraiu, pela justiça e a solidão (bis)
Mas não tem problema moço não
Eu sou cabra macho sim Senhor
E não é tão facil me vencer
Conheço os mistérios de uma flor
Lá vem Pedro Zé
Chegando na tal cidade grande
Berço de toda injustiça social
E ele só queria uma saída
Apenas uma chance para trabalhar
Sou homem de bem
De uma família que é humilde
Mas que tem no coração,
a vontade de ajudar (bis)
E quando a fome me bateu
E o despero me alcançou
Fui a uma igreja recorrer
E um homem então pra mim falou
Que que há rapaz?
Você tá de porre, sai pra lá, seu vabundo
Você pode trabalhar
Em lugar de ''Santos''
Você não pode entrar bêbado
E não pode nem fumar
E quer saber mais, vai dando fora rapidinho,
Que se não vou te expulsar (bis)
Então Pedro Zé saiu de lá
E pela primeira vez chorou
Não tinha vontade de viver
E aí foi que ele planejou
Eu vou me matar
Sou um pobre coitado,
tô cheirando um mal danado
E não tenho onde ficar
Mas juro a vocês,
que lá no fundo do meu peito
Eu só queria era agüentar
Meu Deus me perdoe,
sei que é pecado de morte
Mas não vou continuar (bis)
E ai eu pergunto a vocês

Por que é difícil se amar
Por que é difícil se ajudar
Por que tanto mal existe aqui
O que foi deixado para nós?
Amai-vos como eu vos amei
Por que não lutamos pelo bem?
Qual é o sentido de viver?
Mas Deus sabe tudo que ele faz
E não deixaria isso assim
Pobre Pedro Zé homem bom
Nunca merecia esse fim
Não é que dentro da igrejinha
Três pessoas ouviram ele falar
E o seguiram a noite inteirinhaa
Com muita vontade de ajudar
Pedro Zé foi pra ponte Rio-Niterói
E dalí só queria se atirar
Mas três vozes gritaram com emoção
Não se atire não, Deus te ama Zé
Nós viemos aqui pra te levar
Pedro então escutou no seu coração
Que a bondade é maior
do que o mal que há
A Jesus aceitou e correu feliz
Vou pra minha terra quero ver Maria
E com ele quero me casar
Lá vai Pedro Zé
Boa sorte Zé
Deus te ama Zé
Não esqueça não Zé
________

347. Pelas Ruas da Cidade
Catedral
A mentira, a doença
A cobiça, falsidade
A miséria de um povo
Injustiça, realidade
Do governo, o desprezo
E toda desigualdade
Há meninas e meninos
Pelas ruas da cidade
E o que nós podemos fazer?
Cruzar os braços, não há de ser
Ajudar o outro é ajudar a si
Mostra o caminho a prosseguir
Sim, há tanto para fazer
Cruzar os braços, não há de ser
Abrir as janelas do coração
Só com Jesus Cristo, há solução
Desrespeito, aos idosos
Parte da sociedade
Castração, ideologia
Prende a humanidade
(Todo o vício), violência
Agrendindo a liberdade
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Há meninos e meninas
Pelas ruas da cidade
________
348. Quando o Amor Bate No Peito
Catedral
Vale tentar, viver feliz
Azul do mar, planta e raiz
Todos iguais, todos irmãos
Vidas reais, sons de uma só canção
Vale sonhar, reencontrar
Árvore, paz e os animais
Do natural natureza viver
Te encontrar, naturalmente ser
Quando o amor bate no peito
E a gente deixa (Ele entrar)
Tudo de bom você pode encontrar (bis)
Soltar a voz pelas equinas e ver o sol nascer
Renascer, tudo de bom
Um novo amanhecer
________
349. Quando o Verão Chegar
Catedral
Quando o verão chegar
Eu quero ser mais forte
Do que sou
Sem medo no olhar
Nenhum motivo pra chorar
Quando o verão chegar
O sol mais forte aparecerá
E vai nos aquecer
Viver, é preciso viver
Por isso, vem não pare de sonhar
Com Deus no coração
Sonhar é mais que realidade
Vem, contigo eu sou mais eu
Preciso de você
Pra sempre, sempre ao meu lado
Quando o verão chegar
Eu quero transformar tudo em amor
Um mundo bem melhor
Pra minha filha poder brincar
________
350. Tempo
Catedral
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo

de
de
de
de

nascer
morrer
plantar
colher

Tempo
Tempo
Tempo
Tempo

de
de
de
de

chorar
sorrir
vencer
perder

O nosso tempo é de amar
O nosso tempo é de viver
Com Jesus Cristo somos um
Predestinados a vencer
Tempo de buscar
Tempo de guardar
Tempo de calar
Tempo de falar
Tempo que é de guerra
Tempo que é paz
Tempo que com o tempo
Só o tempo traz
________
351. Uma Tarde de Outono
Catedral
Uma tarde, uma ilusão
Olhos frios numa direção
Sei que corta bem dentro de mim
Vento forte leva o coração
Preciso te encontrar
Preciso de você
Nessa tarde de outono, preciso de você
Sei que vou te encontrar
Preciso de você
Nessa tarde de outono, preciso de você
________
352. Voz do Espirito
Renascer Praise
Espírito,
Eu amo a Tua Voz, eu amo a maneira
Que me fazes Te sentir
Santo Espírito
Eu quero Te dizer
Que eu Te Amo, Te Amo
Que eu Te Amo, Te Amo
Santo Espírito de Deus
Que voz é essa que consegue
atravessar angústia e dor
e trazer paz e luz ao coração
monte muitas armas
e faz de um rio um turbilhão
de armas vivas
que flui dentro de mim
Som de vida que cancela
A sentença e acusação
Derrama luz na minha escuridão

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

98

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores
Muda a minha sorte
A segurança e alegria
E me faz ver o quão amado eu sou
________

Acreditar que o mundo é perfeito, é uma
bobagem que não tem mais fim
Achar que o mundo já não tem mais jeito é
atirar pedras ao ar

353. Aviva
Marina de Oliveira
Eis-me aqui...
Venho Te entregar a minha vida
Minha oferta de amor,
Pra Teu louvor,
Pra Teu lovour
Eis-me aqui...
Aviva meu coração,
Com brasas do Teu altar
Eu quero mais
Do Teu poder
Eu quero mais
Do Teu amor
Eu quero mais
De Ti Senhor
Aviva,
Renova meu coração
Preciso Senhor,
De uma nova unção
Aviva,
Renova meu coração
Preciso Senhor,
Como eu preciso...
Eis-me aqui...
Aviva meu coração,
Com brasas do Teu altar
Eu quero mais
Do Teu poder
Eu quero mais
Do Teu amor
Eu quero mais
De Ti Senhor
Aviva,
Renova meu coração
Preciso Senhor,
De uma nova unção
Aviva,
Renova meu coração
Preciso Senhor,
Como eu preciso...
De Ti, ó Rei Jesus,
De Ti, meu Salvador,
De Ti, amado meu Senhor...
De Ti...
Como eu preciso ...
________
354. Nome Incomum
Virtud

Quem deu a volta por cima só pra te mostrar
Quem é que manda aqui nesse lugar?
JESUS, nome e sobre-nome
JESUS, eu grito pra você saber
JESUS, há poder no nome
JESUS, nome incomum
Não deixe o medo atropelar você
Um guerreiro sabe o que fazer
Pra comandar no reino espiritual, esse nome
sempre vence o mal
Todo joelho se dobrará
Toda língua confessará
________
355. Verdadeira Razão
Virtud
Eu vejo o sol, eu vejo o mar,
vejo o brilho das estrelas
Em cada canto do universo, vejo Seu poder
A Sua voz é melodia de uma canção de amor
Estou ligado ao trono do Deus criador
Solidão é um avião sem a caixa preta
Sou passageiro de um vôo sem escalas
e sem fim
Segurança sim, Seu amor por mim
Me dá a direção, agora eu sei qual a razão.
A verdadeira razão de viver
está no Filho de Deus
Está no Seu grande amor
A verdadeira razão de viver
está no Filho de Deus
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida
Não há outra entrada nem outra saída
“O diabo é do tipo amigo da onça,
te dá com a colher
Depois tira com a concha,
mas Jesus a verdadeira razão de viver
Vida eterna na fita, você precisa saber”
________
356. Santuário
Faz de mim Senhor um Santuário
Puro e Santo e Verdadeiro
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Com gratidão Senhor
Eu faço essa oração:
Santuário, pra teu louvor!
________
357. I wish we'd all been ready/Left Behind
DC Talk

Como você pôde viver tão cego assim?
O Filho veio
E você ficou pra trás...
Ficou pra trás...
________
359. Vitória só vem do Senhor

Life was filled with guns and war, everyone
got trampled on the floor
I wish we'd all been ready
Children died the days grew cold, a piece of
bread could buy a bag of gold
I wish we'd all been ready
There's no time to change your mind the Son
has come and you've been left behind
A man and wife asleep in bed, she hears a
noise and turns her head, he's gone
I wish we'd all been ready
Two men walking up a hill, one disappears
and one's left standing still
I wish we'd all been ready
There's no time to change your mind the Son
has come and you've been left behind
the Father spoke the demons dined, how
could you have been so blind
There's no time to change your mind the Son
has come and you've been left behind

Perdidos, cansados os homens estão
Vitória só vem do Senhor
Sozinhos, sem rumo, o fardo é demais
Vitória só vem do Senhor
Deus é Glória, Honra, Força e Poder Ele É
Deus é Glória, Honra, Força e Poder Ele É
Se os problemas da vida nos fazem temer
Vitória só vem do Senhor
De Cristo a fé vamos todos buscar
Vitória só vem do Senhor
Cantemos Glória, Honra,
Força e Poder ao Senhor
Cantemos Glória, Honra,
Força e Poder ao Senhor

________

Os anjos de Cristo por nós lutarão
Vitória só vem do Senhor
No céu em conjunto nós vamos cantar!
Vitória só vem do Senhor

358. Um ladrão na noite / Deixados para
Trás

Deus é Glória, Honra, Força e Poder Ele É
Deus é Glória, Honra, Força e Poder Ele É

Vida e luta, guerra e almas
E todos são pisados pelo chão
Ah! Se estivéssemos prontos...

________

Morrem crianças, gela o tempo
E um pão já compra o ouro
Ah! Se estivéssemos prontos...

A Alegria do Senhor é nossa força
A Alegria do Senhor é nossa força
Regozijai
Regozijai
Aleluia
Aleluia
Aleluia
ô ô ô
glória a Deus.

Não há tempo de mudar
O Filho veio
E você ficou pra trás...
Marido e esposa, dormem os dois
Ela ouve um som e ele já não está mais
Ah! Se estivéssemos prontos...
Eram dois trabalhando no campo
Um foi levado e o outro foi deixado
Ah! Se estivéssemos prontos...
Não há tempo de mudar
O Filho veio
E você ficou pra trás...
Não há tempo de mudar...

360. A Alegria do Senhor é nossa força

A Alegria do Senhor é nossa força
A Alegria do Senhor é nossa força
Regozijai
Aleluia
Aleluia
Aleluia
glória a Deus.
________
361. Coração Adorador
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Marina de Oliveira
Letra: Ludmila Ferber
Deus restaurou a nossa sorte
Restaurou a nossa alma
Restaurou nosso viver
Deus nos tirou do cativeiro
Ele nos amou primeiro
E deu a nós
Um coração adorador
Um coração segundo o Seu
________
362. Senhor Jesus
Marina de Oliveira
Autoria : Izael Santos
Senhor Jesus, meu coração
Prostrado está em Teu altar
Amor sem fim Tu tens por mim
Oh! Leva-me daqui
Senhor, aqui não dá pra viver
Sem Tua mão, sem Teu poder
Me leva pro céu eu quero subir
Cantar com os serafins
Não dá pra conviver neste mundo de dor
Não dá pra comparar
Com o lugar pra onde eu vou
Senhor Jesus, tudo o que sou
Prostrado está em Teu altar
Recebe, oh Deus, minha adoração
Que vem do meu coração.
Amém, amém
________

363. Não desista do seu sonho
Autoria : Marina de Oliveira
Mesmo que todos os caminhos
Te levarem a pensar
Que parecem impossível
Não desista de sonhar
Busque no seu coração
A certeza de vencer
Não há nada neste mundo
Impossível pra você
Não desista do seu sonho
E tudo pode acontecer
De um momento para o outro
Um milagre pode haver
Num instante você sonha
E no outro pode ser
Que o milagre do seu sonho
Pela fé pode nascer
Se nem mesmo seus amigos

Parecem se importar
Erga os teus olhos para cristo
E não desista de sonhar
Busque no seu coração
Esta certeza de vencer...
________

364. Toma tua cruz
Toma tua cruz, e segue a Cristo
Toma tua cruz, sem temer
Logo verás
Que não estás sozinho
Toma tua cruz
e segue a Jesus
No seu caminho
O que tens feito pelo rei?
Eu a minha vida já entreguei
Porque Ele um dia o fez por mim
É tão bom viver em amor
E saber que o Senhor me salvou
Se você quer viver também assim, assim...
Por onde vais
Parece longe
E as vezes mais
seguir a Jesus
Mas sim tu podes
Se tomares tua cruz
________
365. Via Dolorosa
Autoria : Waldenir Carvalho
Pela Via Dolorosa
Em Jesus além se viu
Os soldados conduzindo meu Jesus
Mas o povo se juntava
Para ver aquele que levava a cruz
Com seu corpo já ferido
E marcado pela dor
A coroa de espinhos viu então
E ouvia a cada passo
Escárnios a feri-lhe o coração
Pela vida dolorosa
A sofrer terrível dor
Como ovelha veio a Cristo
Rei, Senhor
Quando amor Jesus mostrou
Morrendo ali, por ti e por mim
Pela via dolorosa ao calvário...
Segue em fim
Down te Via Dolorosa
In Jesuralém that day
The solfiers tried to clear
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The narrow street
But the crowd pressed in to see
This man condenned to die on Calvary
Por La Via Dolorosa
Ques es la Via del dolor
Como oveja vino Cristo Rei Senhor
Y fue El quien quiso ir
Por su amor, Por ti e por mi
Por la Via Dolorosa Al Calvario...
Y a morrir
Seu sangue porém, a muitos também
Iriam remir em Jerusalém
________
366. 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, sou feliz
Sou feliz com Jesus
Meu senhor
A vida eu anseio do meu salvador
Quem em breve virá me levar
Ao céu onde vou
Para sempre morar
Com remidos na luz do senhor
________
367. Castelo Forte / Rocha Eterna /
Vitória em Cristo
Autoria : C.C. - D.P.
"Castelo forte é nosso Deus
Espada e bom escudo
Com Seu poder
Defende aos Seus
Em todo transe agudo
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás
Com artimanhas tais
E astúcias tão cruéis
Que iguais não há na terra...
Rocha eterna foi na cruz
que morreste meu Jesus
Quando eu ao meu lar subir
E o Teu rosto em glória vir
Rocha Eterna que prazer
Eu terei de em Ti viver..
Ouvi contar a história
De Jesus o Rei da glória
Que do céu desceu
E aqui viveu

Porque me quis salvar
Ouvi do sofrimento
Que Ele padeceu morrendo
Arrependi-me aceitei-o
Com Salvador
Vitória tenho em Cristo
Meu mestre divino
Buscou-me, comprou-me
Com sangue remido
E compaixão amou-me
Vitória me assegurou
Jesus meu Salvador...
Porque Ele vive, posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas meu bem sei, eu sei
Que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus
Que vivo, Cristo vivo está"
________
368. Deus enviou o Messias
Marina de Oliveira
"Muitos viveram a anunciar
Quem aqui viria a terra perdoar
Quando Ele chegou
O mundo duvidou
É profeta, talvez
Mas não é o nosso Rei
Deus enviou o Messias
Estrela da manhã de nossos dias
Grande é o Senhor
E por Seu amor
Cantará minha alma ao Senhor
Quando Ele falou na voz tinha poder
E muitos ali enfim quiseram crer
Então puseram-se a clamar
Seu nome abençoar
E nasceram entre as trevas
Como filhos da luz
És o lírio dos vales
Tu és a estrela da manhã
E por todo o seu amor
Cantará minha alma ao Senhor"
________
369. Deus Tremendo
Autor: Fabiano Barcellos
Intérprete: Shirley Carvalhaes
Quando eu preciso, chamo por Ele
Ele me ouve, me atende,
É Fiel, não me esqueceu, vai me ajudar
Companheiro, melhor amigo
Deus Verdadeiro, maior abrigo
Maravilhoso, Jesus, Leão de Judá
Esse Deus é tremendo, forte não falha
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Pra salvar o homem entra até em fornalha
É poderoso, mandou o anjo pra me guardar
Não, não tem tempestade que Ele não acalme
Ele na bonança, alegra minha alma
Desceu lá da Glória, me deu vitória
Só por me amar...
Se tu precisas, chame por Ele
Ele te ouve, te atende, é Fiel
Manda anjos pra te guardar
Companheiro, melhor amigo, não está só
Vai com você
Seu nome é Jesus
O Dom da vida
Leão de Judá
Esse Deus é tremendo, forte não falha
Pra salvar o homem entra até em fornalha
É poderoso, mandou o ajo pra me guardar
Não, não tem tempestade que Ele não acalme
Ele na bonança, alegra minha alma
Desceu lá da Glória, me deu vitória
Só por me amar...
Desceu lá da Glória, me deu vitória
Só por me amar...

Para ser consertados,
Para Ele usar...
Quando a glória daqui sobe
Logo a glória do céu desce
O fogo queima é tanta glória
Que o inferno estremece
É o movimento do Espírito
Que faz este lugar assim
Receba agora o fogo santo
Deixa o varão tocar em ti
Receba agora o fogo santo
Deixa o varão tocar em ti
Deus não pode operar
Aonde há iniquidade
É preciso consertar o altar
Para o varão poder trabalhar
Este varão de branco é Jesus
Que agora em nosso meio está
Ele está chamando vasos quebrados
Para ser consertados,
Para Ele usar

Jesus, Jesus, Jesus, só Jesus

Ele está chamando vasos quebrados
Para ser consertados,
Para Ele usar... (2x)

Desceu lá da Glória, me deu vitória
Só por me amar...

Receba agora o fogo santo
Deixa o varão tocar em ti

________

Receba agora o fogo santo
Deixa o varão tocar em ti

370. Vaso Quebrado
Autor: João Batista
Intérprete: Shirley Carvalhaes
Jesus não mudou, é o mesmo
De antigamente...
Ele é ontem, hoje e amanhã
E será para sempre...
Ele quer hoje aqui operar
Só precisa você dar lugar
Desemboca agora o teu vaso
Para o varão de branco poder te usar
Desemboca agora o teu vaso
Para o varão de branco poder te usar
Deus não pode operar
Aonde há iniquidade
É preciso consertar o altar
Para o varão poder trabalhar
Este varão de branco é Jesus
Que agora em nosso meio está
Ele está chamando vasos quebrados
Para ser consertados,
Para Ele usar
Ele está chamando vasos quebrados

Tocar em ti...
Tocar em ti...
Tocar em ti...
Em ti...
________
371. Deus proverá
Autor: Valdeci Aguiar
Intérprete: Shirley Carvalhaes
Há momentos na vida da gente
Que é preciso se humilhar
Dobrar os joelhos calado
Para ouvir o Senhor falar
Entrar na presença do Altíssimo
Em Jejum e oração
Não existe problema difícil
Que Deus não tenha a solução
Deus proverá
Não cai uma gota d´água
Se Deus não deixar
Deus pode fazer fluir água da rocha
Deus faz do impossível, possível
Por que Ele é Maior
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Deus proverá
Não cai uma folha da árvore
Se Deus não deixar
Faz brotar a flor e faz crescer o fruto,
Tudo isso existe porque
Nosso Deus é Maior (bis)
________

372. Jesus tem todo poder
Autor: Valdeci Aguiar
Intérprete: Shirley Carvalhaes
Jesus, Jesus, este nome é autoridade
O Diabo treme ele tem que correr
Jesus, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso
E liberta o povo pelo Teu Poder
Jesus Cristo quando esteve aqui
Maravilhas operou
Cegos viram e mudos falaram
Até mortos ressuscitou
E falou ao que crêem em Seu nome
Coisas maiores podiam fazer
Simplesmente porque no Seu nome
No Nome de Cristo tem todo Poder
Porém Jesus Cristo subiu
E assentou-se à direita de Deus
Porém prometeu com certeza
Voltar para o povo seu
Todo aquele que crer no Seu nome
Ainda que morra irá reviver
Simplesmente porque no Seu nome
No nome de Cristo tem todo Poder
Jesus, Jesus, este nome é autoridade
O Diabo treme ele tem que correr
Jesus, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso
E liberta o povo pelo Teu Poder
________
373. Vôo Livre
Shirley Carvalhaes
Vou voar, vou subir
Muito além das estrelas eu quero ir
Vou voar, vou subir
Nos braços da liberdade
No vôo livre eu vou seguir
Não tente me impedir
Não peça pra ficar
Aqui neste mundo pra mim não há lugar
Cansada já estou, de tudo isso aqui
Jesus por mim espera

Adeus eu vou partir
________
374. Primeiro Amor
Autor: Wanderli Macedo
Intérprete: Shirley Carvalhaes
Eu me lembro que você
Sempre cantava na congregação
E o nome de Jesus glorificava
Com tanta emoção
De repente foi vencido pelos laços
E do grande amor de Deus se esqueceu
Sei que você chora triste amargurado
Seu primeiro amor morreu
Volta depressa, depressa
Você pode crer que Jesus Te Ama, Te Ama...
Espera por você
Foi saindo do seu povo
A procurar o que nunca perdeu
Nem ao menos despediu-se
Sem falar você desapareceu
Hoje você é uma ovelha desgarrada
Está ferido e sangrando o coração
Mas o Bom Pastor te ama e te chama
E estende a Sua mão
Quantas vezes eu até tentei falar
Você não me ouviu
Fantasias desse mundo
Num segundo conseguiram te levar
Mas a igreja te espera e te chama
Venha logo ocupar o seu lugar
Aproveite que a porta está aberta
Mas um dia vai fechar
Volta depressa, depressa
Você pode crer que Jesus Te Ama, Te Ama...
Espera por você
________
375. A Vitória é do povo de Deus
Autor: Fabiano Barcellos
Intérprete: Shirley Carvalhaes
O mar bravio...
Faraó se aproxima
E o povo de Israel
Diante do mar
Começou a se lamentar
Se aproxima o inimigo
Nós estamos em perigo
Vamos perecer
Clame ao seu Deus Moisés
Peça a Ele agora
Para vir nos socorrer...
Moisés então clamou
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E o milagre se realizou
As águas se abriram
E Israel atravessou...

Veremos o Senhor frente a frente
Cantaremos naquele imenso coral

Faraó ou Israel
Perguntaram quem venceu
Faraó morreu
A Vitória é do povo de Deus

Seremos anjos e querubins ali
Reunidos cantando hosanas ao Rei
Teremos somente prazer e muita alegria
Para sempre
Amém!

Faraó ou Israel
Perguntaram quem venceu
Faraó morreu
A Vitória é do povo de Deus

Glórias ao Rei
Glórias ao Rei
Jesus!
________

De dia tinha uma nuvem
Que guiava o povo de Israel
De noite a coluna de fogo
Era Deus mostrando que é Fiel
Israel, uma luta vencia
Porque servia o Deus do Céu
Faraó morreu
Porque ao Senhor foi infiel
Hei!
Se o inimigo se levanta
A Vitória é do povo de Deus
A mocidade canta
A Vitória é do povo de Deus
As crianças também cantam
A Vitória é do povo de Deus
O ministério também canta
A Vitória é do povo de Deus
Israel também canta
A Vitória é do povo de Deus
________

376. Ditosa Cidade
Autor: Mizael Nascimento
Intérprete: Shirley Carvalhaes
A ditosa Cidade deve ser linda,
Se eu pudesse eu iria pra lá agora
Verei ao Senhor frente a frente
Cantaria naquele imenso coral
Veria anjos e querubins ali
Reunidos, cantando hosanas ao Rei
Breve este meu pensamento
Será realidade
Pois pra lá voarei...
Veria ainda todos os discípulos
Que andaram por aqui
Pregando a Palavra
Imagino abraçar Paulo e Tiago
Ver João, Abraão, Isaque e Jacó
Irmão se ficares em comunhão com Cristo
Naquela linda cidade nós iremos morar

377. Sinceramente
Mattos Nascimento
Eu tenho algo em mim
Não posso explicar
É bom viver assim
Sempre a cantar
A quem morreu numa cruz
Por mim se entregou
Seu Nome é Jesus
Pai de amor
Sinceramente posso dizer
Que Ele é forte, me restaurou
Hoje com graça
Canto louvor ao meu Senhor
Nunca me canso, sim de falar
Do Seu amor
Se o mundo entender
O que Deus quer
Tudo pode mudar
Através da fé
Sim, as nações vão sentir
Mudanças mil
E eu quero ver começar
Pelo meu Brasil
Dê um sorriso
Venha a Jesus
Isso é preciso
Viva na luz
Experimente o amor de Deus
Em seu coração
A tua luta vai ter fim
Deus te abençoa
Abençoa sim!
Não fique triste
Deus tem Poder
Tu vais vencer!
Tu vais vencer!
Eu te garanto que tu vais vencer!
Tu vais vencer!
Tu vais vencer!
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________
________
378. Pare de Sofrer
Mattos Nascimento

380. Eu Venci
Mattos Nascimento

A minha vida era triste
Não havia paz em mim
Os meus pecados sufocavam meu viver
Eu sorria tão sem graça
Parecia tão feliz
A minha vida estava mesmo por um triz
Eu sentia fortemente uma mão me proteger
Esse cuidado deu-me força pra vencer

Nesse hino quero te dizer
O quanto sou feliz
E sinto a minh´alma transbordar
De alegria, gozo santo e prazer
Jesus é meu viver
Eternamente Deus comigo está

Eu sou feliz!
Aceitei a Jesus Cristo em minha vida
Eu vou cantar, exaltar pra sempre o nosso
Rei da Glória
Venha, pare de sofrer!
Há esperança pra você, pra todos nós.
O homem pensa que é feliz
Com riquezas que obtém
Se esquecendo que o juízo é no além
Só há um meio de escapar
É a Cristo aceitar
Experimente sua vida irá bem
Está chegando o momento
O juízo vem aí
A liberdade Deus tem hoje para ti
________
379. Em Cristo achei a liberdade
Mattos Nascimento
Em Cristo achei a liberdade
Um grande amigo sim
Deixei o mundo de pecados
Jesus é tudo pra mim
Tem tanta gente procurando
Caminhos pra seguir
Deus é a única saída
Eu sinto o Seu amor aqui
Aonde ando sinto a luz
O perfume de Jesus
Tenho fé que vou vencer
Confiança em Seu Poder
É o Alfa e o ômega
O princípio e o fim
Morreu na cruz
Tudo isso por mim
Canto sempre, quero sempre louvar
A Deus exaltar...

Quantas vezes eu chorei
Quantas noites sem dormir
Coração sempre a doer
E o Senhor falando a mim
Foi então que eu senti
Seu amor e me rendi
Ao seu nome hoje canto
Pois venci
Sei que os problemas podem vir
Mas quero te dizer
Não temas, Jesus vence para ti
Tuas lágrimas Jesus vai enxugar
E logo irás cantar
Um hino de Vitória
E vais dizer
Quantas vezes eu chorei
Quantas noites sem dormir
Coração sempre a doer
E o Senhor falando a mim
Foi então que eu senti
Seu amor e me rendi
Ao seu nome hoje canto
Pois venci
________
381. Teu povo
Renascer Praise
Reis e príncipes, verão o Teu poder
Da tua glória oh! Deus o mundo todo saberá
Resplandescente estrela, que traz o amanhã
E faz os povos declararem,
Jesus Tu és Senhor!
Somos o teu povo a quem tu chamas de Israel
Povo que conhece, tua glória e grandeza
És o que governas, és o Rei, és o Senhor (2x)
És o que governas, és o Rei, és o Senhor (4x)
Aleluia, do teu povo se ouvirá
Para sempre, viveremos pra louvar
Ale..lu...ia, do teu povo se ouvirá
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Para sempre, viveremos pra louvar (3x)
És o que governas, és o Rei, és o Senhor (4x)

Ainda que os vícios, o passado e a vergonha
Venham te trazer condenação
A pena foi cumprida, a mão está estendida
É Jesus sua saída diga então:

________
Posso crer e te dizer
Posso crer e te dizer
________

382. Seja Bendito
Marcos Goes
Te adoramos oh Senhor
Te adoramos oh Senhor

2x
2x

Seja bendito e exaltado
Glorificado seja o nome do Senhor
E para sempre, eternamente
Bendito seja o nome do Senhor
________

383. Daniel
Resgate
Os manjares do Rei,
O contágio fatal
Aparência do bem
Na essência o mal
Os palácios do Rei
A eterna prisão
Os tesouros da vida
Em ruínas no chão
Quem vai negar?
Quem vai negar?

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

Se prostrar todo dia
E provar ser fiel
Ser lançado na cova
Sair ileso como Daniel.
________

384. Pastor
Oficina G3
Ainda que lutas, tristezas e opressões
Abalem as estruturas do meu ser
Ainda que cadeias venham me prender
E a escuridão ao meio dia aparecer
Posso crer e te dizer
Posso crer e te dizer

Tu não habitas em tendas,
Nem em templos feitos por mãos,
Eterno, perfeito, principio e fim,
Acima das religiões,
Não há nada no céu, na terra ou no mar,
Semelhante a ti, Senhor,
Tua imagem está revelada em nós, Expressão
do teu amor,
Incomparável, Senhor tu és,
Tua voz ressoa como um trovão,
E as nuvens são o pó dos teus pés,
Incomparável, Senhor tu és,
Minh’alma está apegada a ti,
Senhor incomparável és
________

Que o Senhor é o meu pastor
E nada me faltará
Que o Senhor é o meu pastor
E nada me faltará
Não temerei mal algum
Ele está comigo.

387. Vai queimar, vai queimar
Vai queimar,
Vai queimar deixa o fogo te queimar!
Hoje aqui nesta igreja o Senhor vai operar,
Tem anjos passeando p’ra lá e pra cá!
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Abre a boca profeta,
Que o Senhor quer te usar!
Este mistério é de fogo,
E deixa o fogo te queimar!
Pede o que queres que ele vai te atender!
Este anjo que passeia traz muito poder!
Se existe algum problema
Querendo te derrubar,
Entra na roda de fogo,
E deixa o fogo te queimar!
Todos os que estão caídos,
Hoje vão ficar em pé!
Eu estou dizendo isso porque vejo pela fé!
Os que não falam em línguas,
Hoje aqui vão falar!
Entra na roda de fogo
E deixa o fogo te queimar!
________

388. Quando o Espírito de Deus fluir
Mattos Nascimento
Quando o Espírito de Deus fluir
Quando o Espírito de Deus fluir
Quem é mudo vai falar
Quem é surdo vai ouvir
Quando o Espírito de Deus fluir
Não há nada igual
Que sentir o Seu calor
A sua graça é que nos enche de amor
Se você glorificar
O inimigo vai fugir
Quando o Espírito de Deus fluir

Ah Ah Ah Ah
Quando nasce a vida
Criança a chorar
A mãe em dor e alegria
Revela o dom de amar
A natureza te louva oh Pai
Autor da Criação
Toda a Terra quer te louvar
Oh Senhor, Senhor...
Ah Ah Ah Ah
A natureza te louva oh Pai
Com reverência e submissão
Mostrando ao mundo inteiro
O autor da Criação
A natureza te louva oh Pai
Com reverência e submissão
Mostrando ao mundo inteiro
O autor da Criação
________
390. Soberano
Claudio Apolinário
Soberano Deus
É teu meu coração
Minha vida entrego em teu altar
Soberano Pai
É tua minha voz
Com minh´alma sempre
Vou te louvar
Coração, te procura
Te louva

________
389. Autor da Criação
Claudio Apolinário
Quando no horizonte
Surge a luz do sol
Pássaros cantando
O dia chegou
A natureza te louva oh Pai
Autor da Criação
Toda a Terra quer te louvar
Oh Senhor, Senhor...
Ah Ah Ah Ah
Quando vier a noite
E o sol se esconder
A lua e as estrelas
No céu aparecer
A natureza te louva oh Pai
Autor da Criação
Toda a Terra quer te louvar
Oh Senhor, Senhor...

Coração, te procura
Te louva
Os teus anjos te louvam no céu
E o teu povo te adora na terra
Todos juntos em uma canção
Cantam Santo, Santo
Ele é Santo
________
391. Unges
Claudio Apolinario
Senhor, eu ergo agora a minha voz
E peço a Ti a Tua unção
Derrama oh Pai
Quero sentir a comunhão
Senhor, sinais de cura eu quero ver
Quero sentir o teu mover
Derrama oh Pai
Cheio de Ti eu quero ser
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Unges a minha cabeça com óleo
De Ti eu quero ser um vaso
Um vaso de bênçãos, de amor e de paz
De Ti eu quero mais...

Dantes
Dantes
Dantes
Tudo a

Unges a minha cabeça com óleo
De Ti eu quero ser um vaso
Um vaso de bênçãos, de amor e de paz
De Ti eu quero mais...

Tudo, tudo em Cristo
Que por mim morreu
Tudo, tudo em Cristo
Cristo é todo meu

Senhor, sinais de cura eu quero ver
Ver o milagre acontecer
Derrama oh Pai
Cheio de Ti eu quero ser

________

Senhor, libertação eu quero ver
Ver o inferno estremecer
Derrama oh Pai
Quero sentir o Teu poder!

Jesus, sim vem do Céu em glória Ele vem
Ecoa a nova pelo mundo além
Oh esperança que a sua igreja tem!
Daí glória a Deus: Jesus em breve vem!
Coro:
Nossa esperança é sua vinda
O Rei dos Reis vem nos buscar
Nós aguardamos Jesus ainda
Té a luz da manhã raiar...
Nossa esperança é sua vinda
O Rei dos Reis vem nos buscar
Nós aguardamos Jesus ainda
Té a luz da manhã raiar...

Unges a minha cabeça com óleo
De Ti eu quero ser um vaso
Um vaso de bênçãos, de amor e de paz
De Ti eu quero mais...
________
392. Tudo em Cristo
Harpa Cristã (56)
Dantes trabalhava sempre com temor
Mas descanso agora em meu Salvador
Dantes esperava, hoje bem o sei
Que estou salvo em Cristo
Meu bendito Rei

queria o mundo, hoje só Jesus!
eram trevas, hoje plena luz!
o receio, hoje a doce paz
Cristo deixo, Ele me satisfaz!

393. Jesus sim, vem!
Harpa Cristã (300)

Jesus sim vem, os mortos esperando estão
O gran-momento da ressurreição
E do sepulcro em breve se levantarão
Dai glória a Deus: Jesus em breve vem!
(Repete coro)

Tudo, tudo em Cristo
Que por mim morreu
Tudo, tudo em Cristo
Cristo é todo meu

Jesus sim vem do céu cercado de esplendor
Aniquilando a corrupção e a dor
Quebrando os laços do astuto usurpador
Dai glória a Deus: Jesus em breve vem!

Dantes desejava bênção do Senhor
Hoje mais de Cristo, mais do Seu amor
Não somente a bênção que tão pronto dá
Mas Ele mesmo a fonte em que tudo está

(Repete coro)

Tudo, tudo em Cristo
Que por mim morreu
Tudo, tudo em Cristo
Cristo é todo meu

Jesus sim vem completamente restaurar
O mundo que se arruina sem parar
Sim, todas as coisas vem depressa
transformar
Dai glória a Deus: Jesus em breve vem!
(Repete coro)

Dantes duvidava, era sempre o “eu”
Hoje bem conheço Cristo além do véu
Sacerdote Eterno, lá por mim entrou
Nele estou completo, Nele aceito sou

Jesus sim vem e sempieterna adoração
Daremos nós ao Rei de coração
Ao Grande Autor da nossa eterna salvação
Dai glória a Deus: Jesus em breve vem!

Tudo, tudo em Cristo
Que por mim morreu
Tudo, tudo em Cristo
Cristo é todo meu

(Repete coro)
________
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394. No Caminho Eterno
Marcos Góes

O grande Deus...
O Santo Deus...

Lava-me Senhor
Inteiro com Teu Sangue
Somente o Teu perdão
Me pode libertar

________

Vem arrancar de mim
Aquilo que não presta
Oh Deus!
Vem depressa!
Depressa me acudir

Tenho tantas coisas pra te pedir Senhor
Mas por favor Jesus, faz um milagre...
Ando tão cansado desta vida e desta dor
Mas sei que em Ti Jesus há liberdade

O meu andar
O meu falar
O meu olhar
O meu tocar
O meu pensar
Se eu me omitir
Me vem guiar
(2x)

396. Basta uma Palavra
Marcos Góes

Liberdade para crer que no
Teu Nome há perdão
Que Teu Sangue tira toda dor e mágoa
Do meu coração
Sim, eu quero esta verdade
Que só no Teu Nome há Poder
Pois somente crendo em Fé
Na Tua Palavra é que vou vencer

Leva-me Senhor
Segura as minhas mãos
E no Caminho Eterno
Guia meu coração...

Uma Palavra, basta uma Palavra
Que eu serei curado, restaurado,
Renovado pelo Teu Poder!
Uma Palavra, basta uma Palavra
Uma Palavra de Ti Jesus!

________

________

395. Tremendo
Marcos Góes

397. O Vento do Espírito
Marcos Góes

Rompem-se os céus
Com Tua Glória
Faz tremer a terra
E o fogo descer
Teu Nome é Senhor
Deus dominador
O Deus de Israel

Vem vento do Espírito
E sopra sobre todos nós
Vem sobre a nossa vida
Sim vem e domina com a Tua Voz
E rompe as barreiras
Que impedem o fluir deste Teu mover
Trazendo à nossa vida porção dobrada
Do Teu Poder

Vem das tuas mãos
Toda a Vitória
A Força e o Poder
Pra prevalecer
Tu és o meu Deus
Que sempre venceu
E que me faz vencer
Tu és Tremendo
E não há outro igual a Ti
Dos reis e deuses sobre a terra
Tu és absoluto em mim
(2x)
Tu és Tremendo
Quem é que não te louvará?
Que dobre-se todo o joelho
Diante de Deus
Senhor dos Céus, da terra e mar

Por isso vem Vento do Espírito
E sopra sobre nossas cabeças
Por isso vem Vento do Espírito
E quebra todo laço e cadeia
Restaura com Poder e Verdade
E dá-nos vida de santidade
E sara toda a nossa terra
E sara a vida da nossa terra
Através de nós
________
398. Salmo 139
Jônatas Liasch
Senhor tu me sondas
E me conheces
Sabe quando assento e me levanto
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Esquadrinhas meu andar e meu deitar
Conheces todos os meus caminhos
Ainda a palavra não me chegou a boca
E tu já conheces Senhor!
Tu me cercas por trás e por diante
E sobre mim pôe tua mão
Sonda-me oh Deus
Conhece o meu coração
Prova-me os pensamentos
Vê se há em mim algum caminho mal
E guia-me pelo caminho eterno...

401. Celebra a Vitória
Walmir Alencar
Vê! Quem te elegeu, te ungiu e consagrou
Não temas! Nos lábios santos teu nome
ressoou
Não te chamou como um servo qualquer
Mas com carinho, um filho seu
Te capacitou, toda força te deu
Amparou e acolheu
Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor!
Celebra a Vitória!
O Senhor Jesus regressando está!
Vitória! Canta com unção tua vida!

________
399. Eu preciso de Você
Robson Nascimento
Eu andei sozinho
Em um mundo escuro
Sem ter pra onde ir
Caminhos pra seguir
Estradas não haviam
Eu já não via mais a luz

Crê! O tempo é curto e não dá pra esperar
Tu não vês? O tentador só procura te enganar
Dizendo que tens mil motivos enfim
Para tudo abandonar
Abraça o que é teu, permanece fiel
Luta sem desanimar
Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor!
________

Enquanto eu caminhava
Minha vida se afundava
Eu já não tinha passos
Não tinha mais espaço
Aí eu senti um abraço
De fortes grandes braços
Minha alma foi coberta de luz
Minha alma foi coberta de luz
Já não sou mais o mesmo meu Jesus
Meu coração já tem o seu amor!
Eu preciso de Você.... Jesus! (4x)
________

402. Sede Santos
Jorge Mongó
Deus consagrou um povo escolhido
O amou profundamente, desde toda
eternidade para ser sal e luz
Gerar Cristo Jesus no seio da humanidade

a

Hoje somos esse povo tão amado
Deus nos chama a viver o seu amor
Nos convida a todo instante, sem cessar
E pede a nós: sede santos
“Sede santos, esta é minha vontade
Sede santos, é o que mais quero”

400. A Vinda
Ronaldo Gomes e Carlos Alberto
Todo olho verá
Vindo das nuvens com grande Glória
Toda boca confessará
Que Tu és o Senhor
E Criador
Todos se dobrarão perante a Ti Senhor
Pois o Teu Nome está sobre todo nome
Glória e aleluia, a Ti pertence toda
A Honra e Poder!!
Glória e aleluia, a Ti pertence toda
A Honra e Poder!!

Vou ser santo, esta é minha resposta
Vou ser santo, eu digo sim, Senhor!

________

403. Havú El Shaday
Pr. Elias Brandt
Havú El Shaday
Havú El Shaday
Yeshua Hamashia
Elohê Israel
Jeová-Há-El
Jeová-El Gmolah
Jeová-El Gmolah

________
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El Shaday
El Shaday
Poderoso e Salvador
Vive e reina o meu Bom Senhor

Jesus, Jesus, Jesus
Jesus, Jesus, Jesus, só Jesus
Jesus, Jesus, Jesus
Somente Jesus

El Shaday
El Shaday
Poderoso e Salvador
Vive em mim o Consolador

________

Seu Poder me sustenta
Sua Glória sempre presente está
E os Seu olhos sempre estão a nos olhar
El Shaday
Havú Adonai

Quando as portas todas já estão fechadas
E não há uma saída para você
Uma voz tão mansa, doce e suave
Diz assim: Meu filho, sou tua saída
Quando o inimigo diz que é o fim da história
E quer levar ao desespero o seu coração
Deus jamais permitirá
Que um filho Seu ceda a vitória
Ele tem todo poder e a solução

El Shaday
Havú Adonai

406. Não ceda
Rose Nascimento

________
404. Frágil Sopro
Pr. Elias Brandt
A vida é um frágil sopro
Em uma eternidade
O vento que sopra agora
Nunca passou por aqui
Por amor me livrou da morte
Sua Luz me guia forte
O Caminho a seguir
Pra chegar ao remanso
Do Rio da Vida
E beber desta água
E correr pelos campos
Liberdade tão sonhada
Conquistada por Jesus
Pra mim...

Não ceda, agora, confia
Sua vida não vai terminar assim
Descanse em Cristo
Fazendo assim voce será muito feliz
Quando tudo enfim parece acabado
Logo vem o sentimento de perder
Mas é Deus quem dá a última palavra
Ele ama e sei que vai lhe socorrer
A esperança em Cristo é certa e nunca morre
Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim
Ele tem nas mãos a chave da vitória
Não desista meu amigo pois não é o fim!
Não ceda, agora, confia
Sua vida não vai terminar assim
Descanse em Cristo
Fazendo assim voce será muito feliz
________

________
405. Jesus
Rose Nascimento
A quem deves tu contar tua história
A quem deves tu dizer tudo que sentes
A quem deves tu falar da tua angústia
É só exclusivamente a Jesus
A quem deves partilhar dos sofrimentos
A quem deves tu clamar todo momento
A quem deves te humilhar chorando
É só exclusivamente a Jesus
Não há outro nome igual
Nenhum outro tem Poder
Só o Nome de Jesus
Faz o inferno estremecer
Jesus, Jesus, Jesus, só Jesus

407. Cada dia Te conhecer melhor
Prisma Brasil
Ensina-me a amar
Mesmo quando só há ódio em meu redor
Ensina-me a dar
Mesmo quando não há nada a receber
Ensina-me a aceitar
Tudo que tens preparado para mim
Confiando que tudo está em Tuas mãos
E que tudo vem de Ti Jesus...
Ensina-me a 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
Te conhecer melhor!
Cada dia mais vontade
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De estar ao Teu redor...
Escutando o Teu falar
Sentindo o Teu amor
Vivendo junto a Ti
Senhor.
________

Deitar-me faz na relva verde
Guia-me a águas tranquilas
Refrigera a minha alma
Ainda que eu andasse
Pelo vale da sombra da morte
Não temeria mal algum
Porque Tu estás comigo
________

408. O cuidado da alma
Harpa Cristã
Eu tenho que guardar
Minha alma imortal
Prepará-la para entrar
No Reino Celestial
Para isto eu fazer
Meu Deus vem me ajudar
A Teu serviço sim meu ser
Te quero consagrar
Teu filho quero ser
De todo o coração
Para sempre obter
Tua eterna proteção
Ajuda-me a velar
Na fé me firmar bem
Pois em Ti posso confiar
E descansar também

411. A Provação
Harpa Cristã
Queres ser salvo?
Queres perdão?
Paz e repouso no coração?
O que farás para teres a luz?
Com toda a força:
Crê em Jesus!
Se hoje queres em Cristo crer
‘ inda que morto, hás de viver
Deixa este mundo enganador
Crê só em Cristo, teu Salvador
Oh crê em Cristo, Ei-lo aqui
Em nosso meio, chora por ti
Ele te chama, queres a luz?
Queres vitória? Crê em Jesus!

Vem a Cristo, vem agora,
Vem assim como está
De Deus sem demora o perdão obterá

Sim, hoje creio no Salvador
É minha vida, meu redentor
Nas minhas lutas o capitão
Creio em Cristo de coração
Quando o inimigo com seu terror
Ruge em torno com mui furor
Não desanime por tua cruz
Olha pra cima: crê em Jesus!

Crê e firma tua confiança
Na sua morte por ti
Pois gozo alcança
Todo o que faz assim

E nas terríveis provas de horror
Segue avante com teu Senhor
Ele te guarda da corrupção
E te liberta da tentação

________
409. Vem a Cristo

Vem a Cristo, não temendo
Pensa no Seu amor
Vem logo, mas crendo
Pois te chama o Senhor
Ele anela redimir-te
Quer livrar-te do mal
As portas abrir-te do prazer divinal

________
412. Jehovah Jireh
Jehovah Jireh
My provider
His Grace is sufficient for me
For me, for me

________
410. Salmo 23
(King David)
O Senhor é o meu pastor
E nada me faltará

Jehovah Jireh
My provider
His Grace is sufficient for me
My God shall supply all my needs
According to his riches in Glory
He will give His angels
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Charge over me
Jehovah Jireh
Cares for me, for me, for me
Jehovah Jireh cares for me
________

415. Imensidão Azul
Catedral
Em meus olhos
Um caminho a seguir
Sentimento novo para mim
Que dá vida e preenche o meu ser
O amor se faz real enfim

413. Formoso Cristo
Formoso Cristo
Rei da Natureza
Divino ser nascido aqui
Com Glória e Honra
Quero exaltar-Te
Coroa e gozo achei em Ti
Formosa lua
Belo o sol radiante
E toda luz do azul cristal
Bem mais que os astros
Brilhas Oh Cristo!
Em teu fulgor celestial
Findando a vida
Dá-me ó Deus guarida
Em Teu formoso e
Eterno lar!
Que eu goze um dia
Paz e alegria
Por tua face contemplar!

Morar na imensidão azul
Viver na imensidão azul
Eu sei que vou estar com Você
Morar na imensidão azul
Viver na imensidão azul
Eu sei que vou estar com Você
________
416. Quero ver os querubins
Sofia Cardoso
Eis que um dia contemplarei
A face do Grande Rei
No país de amor

________
414. Sempre comigo
Catedral
Sempre comigo tu estás ó Deus
Onde eu estiver
És meu abrigo, minha eterna
Razão de viver
E o Teu amor é como a flor
É belo pois Tu és Senhor
E o Teu amor é como a flor
É belo pois Tu és Senhor
De tudo que eu tenho em mim
Tu és a Fonte, a Criação
Toda Inspiração
De tudo que eu recebi
O que desejo é repartir
Todo esse amor
Que um dia mudou
Todo o meu viver
E que pode mudar
Todo o seu viver
________

Vem me leva
Pelos sonhos que sonhei
Tudo que é real e eu nunca vi
Hoje eu sinto
A verdade em mim crescer
A razão que abre os olhos
De um cego em si
Tudo é novidade para mim

Eis que Suas mãos poderei tocar
Sua face acariciar
Que tanto almejei
Eis que verei os querubins
Também os serafins
Entoa louvores...
Aleluia, aleluia
Eu irei cantar, cantar, cantar
Cantar Aleluia
Aleluia,
Quando eu lá chegar, chegar
Chegar
Eis que verei Isaque e Moisés
Também os fiéis
Que partiram pra Glória
Mas primeiro quero ver o meu Senhor
Que na cruz provou seu amor
Nos dando a vitória
Eis que verei os querubins
Também os serafins
Entoa louvores!
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________
Aleluia, aleluia
Eu irei cantar, cantar, cantar
Cantar Aleluia
Aleluia,
Quando eu lá chegar, chegar
Chegar
________

419. Eterno amor

417. Manda o Teu poder

Pai, me aceita mesmo assim
Sabe que eu tentei mudar
Sabes que eu não consegui
Eu sou contra o mal querer
Mas em Ti eu vou vencer
Devo confiar em Ti

Os fiéis oravam unidos
Num cenáculo ao Senhor
Quando foi do céu descido
O Real Consolador

Pai, sou contra o mal que há em mim
Sou contra os maus ideais
Dá pra me aceitar assim?
Eu vou tentar mudar...

Coro:
Senhor, manda já o Teu poder (3x)
E batiza cada um!

Preciso ouvir tua voz,
Dizendo: “Vem como estás”
Me aceita oh meu Pai!

Qual um vento veemente
O poder a casa encheu
Línguas vieram sobre os crentes
Mais de fogo lá do céu
(Repete coro)

Pois tantos falam mal de mim
Do meu jeito de agir
Do meu jeito de falar
Mas sei que entendes bem
E agora sei que eu também
Lá no Céu irei morar

Noutras línguas sim falaram
Como Cristo concedeu
Do Espírito transbordaram
Exaltando o Rei do Céu

Pai, sou contra o mal que há em mim
Sou contra os maus ideais
Dá pra me aceitar assim?
Eu vou tentar mudar...

(Repete coro)

Preciso ouvir tua voz,
Dizendo: “Vem como estás”
Me aceita oh meu Pai!

O poder foi prometido
Para os servos do Senhor
E pra todos concedido
Se o pedirem com fervor
(Repete coro)
________
418. Prazer de servir!
Por este dia tão bom
Por este lindo porvir
Por esse teto e esse chão
E forças pra prosseguir
Por essa vida feliz
Pelo prazer de servir
A Deus seja a Glória...
Porque enviaste do céu
Seu Filho pra nos guardar
Por desvendar esse véu
E nos fazer enxergar
O Seu Poder e amor
Consegue nos libertar
A Deus seja a Glória!

________
420. Meu coração
Kim
Eu disse pro meu coração
Numa noite de verão
Que um dia fui feliz
Não sabia o que era dor
Minha vida era amor
Conjugava o verbo amar
E então?
Eu sei que no meu coração
Somente há recordações
Dos momentos que eu vivi
Meu Deus, será que eu te perdi?
Eu quero te reencontrar
Senhor quero recomeçar
Então!
Sei que tudo de errado eu fiz
Me perdoa Senhor...
Mas agora eu quero mudar
Me dê sua mão por favor!

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor!” Sl 150.6

115

Hinário ‘Momentos com Deus’
Coleção de Louvores

Invade o meu coração...
________
421. Sublime amor
Kim
Deus de amor, fica conosco
Agora e para sempre amém
Dai-nos a bênção de sermos
Para sempre fiéis a Ti
Que em cada instante, lembremos
Que o nosso amor vem do Senhor
Aleluia, te amo
Glória a Deus, te amo
Glória a Deus, te amo...
Cristo amou a Sua Igreja
A Sua Vida entregou
Para torná-la grandiosa
E sem defeitos só para si
Da mesma maneira, querida
Quero me entregar, só a ti amar
Aleluia, te amo
Glória a Deus, te amo
Glória a Deus, te amo...
________
422. Dos vales é o Lírio
Harpa Cristã (198)
Achei um bom amigo, Jesus o salvador
O Escolhido dos milhares para mim
Dos vales é o Lírio, é o forte Mediador
Que me purifica e guarda para Si
Consolador amado, meu protetor do mal
Solicitude minha toma a Si
Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
Consolador amado, meu protetor do mal
Solicitude minha toma a Si
Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
Levou-me as dores todas
As mágoas lhe entreguei
Minha fortaleza é, na tentação.
Deixei por Ele tudo:
Os ídolos queimei
Ele me conserva santo o coração
Que o mundo me abandone
Persiga o tentador
Jesus me guarda até da vida o fim

Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
Consolador amado, meu protetor do mal
Solicitude minha toma a Si
Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
Não desampara nunca
Nem me abandonará
Se fiel e obediente eu viver
Um muro é de fogo
Que me protegerá
´Té que venha a mim
O tempo de morrer
Ao Céu então voando
Sua glória eu verei
Onde a dor e a morte
Nunca vêm...
Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
Consolador amado, meu protetor do mal
Solicitude minha toma a Si
Dos vales é o Lírio
A Estrela da manhã
O Escolhido dos milhares para mim
________
423. De valor em valor
Harpa Cristã (186)
Pela fé que uma vez me foi dada
Pra seguir o Cordeiro de Deus
Pela graça de Deus enviada
Andarei com valor para os céus
Quero andar de valor em valor
E seguir a Jesus meu Senhor
´Té que um dia receba no céu
A coroa que me dará Deus
De Deus quero vestir armadura
Pra lutar com coragem e valor
Pois aqui a peleja é dura
Contra as hostes do vil tentador
Quero andar de valor em valor
E seguir a Jesus meu Senhor
´Té que um dia receba no céu
A coroa que me dará Deus
Em Jesus eu farei mil proezas
No combate da Fé e do amor
Nele tenho vigor e destreza
Pra lutar e pra ser vencedor!
Quero andar de valor em valor
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E seguir a Jesus meu Senhor
´Té que um dia receba no céu
A coroa que me dará Deus
Eu direi ao findar esta liça
Combati o combate de amor
E coroa terei de justiça
Que no céu me dará o Senhor!
Quero andar de valor em valor
E seguir a Jesus meu Senhor
´Té que um dia receba no céu
A coroa que me dará Deus
________
424. Um de nós

Tanta paz, Santa paz
Já anoiteceu, tão tranqüila está
Terá sido numa noite assim
Imagine um anjo a contemplar
A ternura de Maria ao olhar
Que o rei nasceu
Um de nós, menino Deus nasceu
Deus se fez um de nós
Que amor grandioso
Maravilhosa luz envolveu ali Jesus
Na noite em Belém
Homem Deus se fez
Um de nós, Cristo o Rei nasceu
Deus se fez um de nós
Naquela noite
Deus se fez, um de nós, um de nós
(um de nós, um de nós)
É noite de Natal, Natal
(Natal, Natal)
Tornou-se um de nós
Nasceu menino Deus
E se fez um de nós que amor grandioso
Maravilhosa paz a manjedoura traz
Na noite em Belém
Homem Deus se fez
Um de nós o Cristo já nasceu
E tornou-se um de nós
Naquela noite
Deus se fez um de nós, um de nós
(um de nós, um de nós)
Natal é manhã
Deus se fez um de nós
________

425. Sê Fiel
Eu sei as tuas obras,
Sei também o que é ter aflições
Mas contemplo os corações,
Vejo o profundo da alma
Digo: Não temas este mundo,
As coisas que tens padecido
Sê fiel até a morte,
Dar-te-ei a coroa da vida
Ao que vencer,
Este será coroado
Sê fiel a mim,
Vai até o fim
Dar-te-ei a coroa da vida
Ao que vencer,
Jamais terá sofrimento
Preparado está,
No céu um lugar
Para sempre, sempre..
Cristo falou a mim,
Pois conhece bem meu coração
Vejo que nada, nada, nada sou,
Sem que Ele estivesse em minha vida
Ouça bem, quão profundas são,
As palavras de Cristo Jesus
Sê fiel até a morte,
Sê fiel até a morte,
Dar-te-ei a coroa da vida..
Ao que vencer,
Este será coroado
Sê fiel a mim,
Vai até o fim
Dar-te-ei a coroa da vida
Ao que vencer,
Jamais terá sofrimento
Preparado está,
No céu um lugar
Para sempre, sempre..

Sê fiel até a morte, coroado será,
E no céu reinará .
________
426. Vaso perfeito
Faz de mim um vaso
Quebra-me por dentro
Faz um movimento bem no
Fundo do meu coração
Um vaso de beleza enorme
De muita aparência
Vai fazer você pensar que
É perfeito
Mas se olhar por dentro
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Não vai ver o amor
Existe vaso com espinho
Vaso sem amor
Meu Senhor
Com perfeição para falar de Ti

429. A Alegria
Infantil

Faz de mim um vaso
Quebra-me por dentro
Faz um movimento bem no
Fundo do meu coração

A alegria do Senhor
A nossa força é.

Senhor se necessário for
Me quebra por favor
Do fundo do meu peito
Mexe com calor
Pra derreter meu coração, Senhor
Eu não pretendo ser mesquinho
Faz assim Senhor
Me faça um vaso cheio de amor
Com perfeição para falar de ti

A alegria do Senhor
A nossa força é.

Por isso eu me alegro, sim,
Me alegro no Senhor.
Por isso eu me alegro, sim,
Me alegro no Senhor.
Ele é a minha força,
Meu refúgio e Salvação.
________
430. A Bíblia
Infantil

________
427. O Fruto do Espírito
Infantil
O fruto do Espírito é o amor.
O fruto do Espírito é o amor.
Alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio,
Contra estas coisas não há lei.
O fruto do Espírito é o amor.
________
428. O Amor
Infantil
O amor é dom supremo,
O amor é dom supremo.
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor.

A Bíblia é para mim
o livro sem igual!
Fiel doutrina da lei de Deus,
é viva e eternal.
Bíblia!
Quem não ora
E a Bíblia não lê (3x)
Quem não ora
E a Bíblia não lê
Diminuirá (3x)
Quem não ora
E a Bíblia não lê,
Diminuirá...
Leia a Bíblia
E faça a oração (3x)

O perfeito amor lança fora todo medo,
O perfeito amor lança fora todo medo.

Leia a Bíblia
E faça a oração,
Se quiser crescer (3x)
________

Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor.

431. Um amigão
Infantil

Ainda que eu falasse a língua dos homens
e dos anjos
Ou tenha em mim tamanha fé
que consiga transportar os montes.

Eu tenho um amigo pra te apresentar
Que guarda os meus passos de tropeçar
E todos os dias comigo está
Mostrando o Caminho onde eu devo andar.

Se não tiver amor nada serei,
Se não tiver amor, nada serei.
________

Ele é Jesus, meu amigão
Que encheu de alegria o meu coração
Ele é Jesus, que me faz bem.
E que hoje quer ser teu amigo também.
________
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432. Eu vejo uma luz
DJ Alpíste
Abri os olhos, comecei a pensar
Minha vida tá difícil, eu tenho que parar
A noite é fria, eu não consigo dormir
O telefone não toca, hoje não vou sair
A depressão quer me pegar, não sei o que
fazer
Melhor ficar sozinho, pra espairecer
Nessa hora nem penso em tudo que eu fiz
Até agora não consegui ser feliz
Alguns momentos de prazer, talvez
Não consigo esquecer o que a vida me fez
Me deixou frio, calculista, inseguro
Tô cansado de andar em cima do muro
Eu ouço tiros, no meu subconsciente
Trazendo o passado de volta na minha mente
Muitos manos violentamente assassinados
A morte levou, verdadeiros aliados
Meu mano Franck, o Jall, o Luizinho (o Gilson)
Aí Cleber, onde estiver tá fazendo mó falta
Nesse momento uma lágrima desceu
Um coração que eu julgava de pedra me
surpreendeu
Descobri que não sou nada, nada posso fazer
Chorar não adianta, nem vai trazer
De volta quem se foi pra nunca mais voltar
Será que algum dia vamos nos encontrar
Refrão:
Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
Tô confuso e a revolta cresce no meu peito
Dá vontade de sair por aí, sentado o dedo
Pode crê, motivos eu tenho de sobra
Sou mais uma serpente, nesse ninho de cobra
Procuro alguma coisa pra me distrair
Cheirei todo pó eu quero sumir
É sei que pra você parece fácil
Cê tá com dinheiro, cê tá empregado
Tem carro do ano, só anda nos pano
Terminou a faculdade e agora vai casar
A primeira namorada, filhos um lar
Parabéns meu camarada, você e eu
(mas se liga, olhe ao seu redor e me liga)
Dinheiro é o nome do jogo
Se você não tem, você é como um tolo
Não adianta você ter educação
Quando a meia-noite chegar o ladrão
E te deixa sem roupa no meio da rua
Não olhe pra mim a culpa é toda sua
Seu preconceito impediu o esclarecimento
Viveu alienado, passou o tempo
Infelizmente, assim caminha a humanidade
Seja bem vindo a realidade
Refrão:

Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
Viajo novamente no meu pensamento
É, eu sinto que ainda tenho tempo
De mudar para sempre o meu destino
Realizar um sonho de menino
Ouvir a voz de Deus no meu coração
Começo a falar, numa oração
Senhor, por favor, ouça o meu clamor
Pois não aguento mais essa vida de horror
Reconheço que pisei muito na bola
Dei muita mancada joguei minha vida fora
Estou aqui, pra te pedir perdão
Sua misericórdia, sua compaixão
Muda minha vida, me faz renascer
Nunca mais vou cair, eu quero vencer
Não abro mão da minha felicidade
Muito menos de passar a eternidade
Do lado daquele que me criou
Me deu a vida, sim, me deu amor
Eu não tô nem ai, por que vão falar de mim
Daqui pra frente, vai ser assim
Estamos juntos e agora é pra valer
Encontrei a paz que me faz viver
No fim do túnel brilhou uma luz
No meu coração, do que disse Jesus
Refrão:
Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
Eu vejo uma luz
Sim eu vejo uma luz
________
433. Eclesiastes
Brother Simion
Tempo, tempo, tudo tem o seu tempo
Tempo, tempo, quem traçou os seus dias?
Entre tantos sonhos, se perdeu na busca
Só prá conhecer o caminho do homem
O que há de novo em tua vida?
Tempo de nascer, abrir os olhos
Tudo que desejou, os teus olhos viram
Mas dentro do peito, aumenta a solidão
Quem é esse Deus?
Que te chama pelo teu nome
Quem é esse Deus?
Que te vê como precioso
Seus olhos como um farol
me guiam pela noite
Onde quer que eu for tu estarás comigo
Tempo, tempo, tudo tem o seu tempo
Tempo, tempo, quem traçou os seus dias?
Quem esquadrinhou teu interior
Com tanta perfeição
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na dimensão do Seu amor
Mapa nenhum vai te dar a direção..
Jesus é o Caminho a Verdade e a Vida!

O coração da terra, respira a vida
Ajuntar as pedras, rasgar o véu
Disse eu no meu coração
Sentar juntos na mesma mesa
Se alimentar dos frutos da verdade
________

A grande veia é sair da contramão
sinal verde cheque-portal do paraíso
Pra que ficar mau na radial
deixando a neura aflorar na marginal
Acabar se escondendo do medo e da chuva
de baixo do velho viaduto Aricanduva!

434. Davi
Oficina G3
Os gigantes se levantam a cada dia
A todo momento, tentando destruir
Nos gestos e no olhar, buscando nos tragar
Ou tão somente, acovardar
Sem espada ou canhão
Porque do Senhor é a guerra
O inimigo vem ao chão
Na força do braço de Deus
Como um menino e uma pedra lançada ao ar
É mais um Golias que vamos derrubar
Loucura para os homens
Sabedoria ao que crê
Os mistérios de Deus, pra mim e pra você

________
437. Pirou
Oficina G3
Sem Jesus você pirou
Sem Jesus você marcou
Num mundo sem verdade
Sem solução pra dar
A vida sem Jesus é dura de amargar
Frases incompletas
Roupas invertidas
Você é bola fora
Procure se encontrar

Sem espada ou canhão
Porque do Senhor é a guerra
O inimigo vem ao chão
Na força do braço de Deus
________

________

435. Quem?
Oficina G3

438. O Rei e o Ladrão
Sérgio Lopes

Tantas coisas pra pensar,
tantas coisas pra lutar,
Algumas coisas pra sorrir,
muitas outras pra chorar.
Quem vai ouvir, a minha voz?
Quem vai enxugar as minhas
Quem?

Mapa nenhum vai te dar a direção..
Jesus é o Caminho a Verdade e a Vida!

lágrimas?

Tantas coisas pra vencer,
tantas coisas pra esquecer,
Não há força pra lutar,
falta coragem pra encarar.
________
436. Congestionamento
Katsbarnea
Hei você que está, de um jeito ou de outro
meio cabisbaixo em busca da Consolação
Tenho a grande rota, pra te ensinar
como chegar agora à correta Estação
Não é preciso rádio, bússola ou radar..

Meus olhos tão cansados e marcados pela dor
Não me importava mais a vida
sem qualquer valor
Humilhado em uma cruz,
vendo ódio em cada olhar
Só queria ter mais uma chance de recomeçar
Tentei num grande esforço
contemplar na outra cruz
Quem era aquele homem
que chamavam de Jesus
Que comigo dividia ali solidão,
vergonha e dor
Porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam
amor?
Teu olhar me fez estremecer
E crer que ali estava o próprio Deus
Pude esquecer minha dor:
Tinha ao meu lado um Rei
morrendo por falar de amor!
Na luz do teu olhar sentí o teu perdão
Lavaste com teu sangue meu coração
Sei que este amor não tem fim
Creio que és Filho de Deus:
ninguém jamais me olhou assim
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Quando entrares no teu reino
lembra de mim...
Teu olhar me fez estremecer
Em meio a tanta dor tentando me dizer
Eu te escolhi filho meu,
Ainda hoje no paraíso comigo estarás.
________
439. Homenzinho torto
Infantil
Havia um homenzinho torto
Morava numa casa torta
Andava num caminho torto
Sua vida era torta
Um dia o homenzinho torto
A Bíblia encontrou!
E tudo que era torto...
Jesus endireitou!
________
440. Deus do impossível
A autoridade está nas mãos do Todo
Poderoso
abre porta onde não tem,
Se Ele fecha não tem pra ninguém
faz o inexistente existir,
o vento se cala e o mar
se aquieta ao ouvir o som da Sua voz
a terra se cala quando Ele fala
quando Ele ordena o morto se levanta até o
surdo faz ouvir
Ele vai na frente resolvendo tudo,
quebrando muralhas, derrubando muros.
Operando Ele quem impedirá?
Ganha todas as lutas mesmo sem lutar,
o impossível Ele faz, um vaso quebrado
Ele faz de novo.
Ele é Deus tremendo, também poderoso
usa um menino pra matar gigante
a vitória é certa isto Ele garante,
Ele é Deus de fogo. Ele é demais.
Não da pra comparar, é grande o Seu poder
o mudo fala o coxo anda até o cego vê
e se precisa de ajuda chama que Ele vem
Ele manda logo um anjo pra te socorrer
Onde Ele chega sai todo embaraço
Ele corta todo laço enche o crente de poder
e se por um momento o inimigo encosta
Jesus levanta a mão, coloca Ele pra correr
A autoridade está nas suas mãos
________

441. Deus de Milagres
Batista da Lagoinha
Quem é este que faz o mar se acalmar.
E a tempestade obedece a sua voz
Quem é este que este que anda sobre as
aguas,
E por onde passa tudo pode transformar.
Quem é este que todas as coisas pode ver,
E o coração do homem pode sondar,
Quem é este que cura as doenças,
E o corpo e a alma pode restaurar.
O seu nome é Jesus o filho de Deus,
Morreu na cruz em meu lugar
Mas a morte venceu e ressuscitou.
Igual ao meu Deus não há.
O meu Deus é um Deus de Milagres,
Não há limites para o seu poder agir
Realiza o impossível.
Para ele nada é tão difícil.
E o maior milagre já operou em mim.
E o maior milagre quer operar em ti.
Quem é este que fecha a boca dos leões,
E na fornalha ardente pode caminhar,
Quem é este que ressuscita os mortos.
E uma nova vida faz o homem experimentar.
Quem é este que abre as portas das prisões.
E em liberdade faz seus servos caminhar,
Quem é este que diz venho sem demora.
Pra minha amada noiva buscar.
________
442. Coração de Cera
Carlos A Moyses
Como água derramou-se,
Derretou seu coração
Sua alma secou-se,
Traspassaram-lhe as mãos
Nos amou sem pedir alguma coisa
Se entregou pela nossa eternidade
Uma espada traspassou a sua vida
E em cera se tornou seu coração
Deus se abriu pro mundo inteiro,
E mostrou o amor verdadeiro
Sinto ainda da cruz aquele calor
Coração derretido só por amor
Nos amou sem pedir alguma coisa
Se entregou pela nossa eternidade
Uma espada traspassou a sua vida
E em cera se tornou seu coracao
Tudo por amor, tudo por amor,
Tudo por amor...
Nos amou sem pedir alguma coisa
Se entregou pela nossa eternidade
Uma espada traspassou a sua vida
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E em cera se tornou seu coração
________
443. Onde está aquele povo barulhento?
Muito breve vai sair uma notícia
De um povo que desapareceu
Era um povo muito humilde
Que aqui muito sofreu
Esse povo era o povo de Deus.
Onde está aquele povo barulhento?
Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento
Vai dizer neste momento
Aquele povo foi embora p’ra Sião
Onde está o dirigente desta Igreja?
E os obreiros daqui aonde estão?
E as mensagens que pregaram
Muitos crentes se alegraram
Eles também foram embora p’ra Sião.
Onde está a juventude desta Igreja?
E as irmãs do circulo de oração?
E as crianças que cantavam
E a Deus glorificavam
Eles também foram embora p’ra Sião.
Depois deste grande acontecimento
Muitos crentes desviados vão voltar
Procurando os irmãos para reconciliação
Mas infelizmente não vão encontrar.
________
444. Nos Braços do Pai
Lagoinha
Pai, estou aqui, olha para mim
Desesperado por mais de Ti
A Tua presença é o meu sustento
A Tua palavra, meu alimento
Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim:
Vem filho amado
Vem em meus braços descansar
E bem seguro te conduzirei
Ao meu altar
Ali falarei contigo
Com meu amor te envolverei
Quero olhar em teus olhos
Tuas feridas sararei
Vem, filho amado
Vem como estás
Pai, meu Pai
Meu Papai, Aba, Pai
________
445. Fiel toda vida
Rose Nascimento

Se alguém tentar te humilhar
porque és crente e crê em Deus,
não de ouvidos... ouvidos
Diga apenas que a tormenta vai passar
porque, Deus é contigo... contigo.
Não se deixe ser levado pela voz do opressor,
ele só sabe acusar
Não se renda porque ele já perdeu
agora é sua vez de humilhar
Não te lembras que ele foi até a Deus
dizer que Jó blasfemaria
contra o seu Senhor
Se o Senhor deixasse ele consumir
todos seus bens, Jó não aguentaria
Mas o homem que é fiel em seu propósito e
teme a Deus não se corrompe, não, não, não
Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou
das cinzas e adorou ao Senhor
Jó prostrou-se sobre a terra e adorou e falou
pra todo inferno escutar:
- Nu saí do ventre da minha mãe e é nu que
voltarei para lá, tudo o que eu tinha
era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo
tomou, cai por terra o inimigo de Deus
e louvado seja o nome do Senhor!
Deus deixou que o inimigo tocasse nos bens
do seu ungido, deixou que o
inimigo matasse seus filhos queridos.
Deixou ferir com chagas,
porém Jó não deu ouvidos
E a sua mulher gritou bem alto:
- Amaldiçoa seu Deus e morre!
Como falas uma louca mulher?
Tu falaste agora contra Jeová!
Aceitaste o bem de Deus com prazer
e o mal não queres tu aceitar
Tudo o que eu tinha era de Deus,
Ele deu e Ele mesmo tomou
Cai por terra o inimigo de Deus
e louvado seja o nome do Senhor !!!
Bendito é o Senhor...
________
446. No mais íntimo momento de mim
Catedral
Minha fala é como o mar
quem mergulha nela
aprende a me ver dentro dela
escrever na areia, contar estrelas
significante pra mim
Viver a vida a cada instante
ter nas veias a paz de um viajante
mas ter a luz dos olhos de um pescador
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tanto estender, de onde vem o saber?
Campos verdejantes, lindas florestas
de tudo que é belo, em nós
todos os segredos, sonhos esquecidos
tudo que se foi, mas voltou
E como a onda que rasga todo o mar
me rasguei de tudo que vivi
e eu no mais íntimo momento de mim
encontrei todo amor, dele vem o saber.
________

447. Mais Firme do que Nunca
Rose e Marcos Nascimento
Passei por provações
Quase vi tudo terminar
Tristeza logo veio em meu olhar
Me senti sozinho no meu caminhar
Achei que Jesus não me olhava mais
Mas mesmo assim nEle só pensei
Pois para sempre será o meu Rei
E assim força eu encontrei
Tentaram me parar mas prossegui
Tentaram me calar mas eu louvei
Juraram até pra me ver no chão
Tentaram até contra minha vida
Mas Deus com Suas Mãos me segurou
Debaixo das Suas asas me guardou
Me deu força e coragem me renovou
Mais firme do que nunca hoje estou
Se estás em provações
E até pensas em parar
Não podes do caminho desanimar
Os seus inimigos tem que envergonhar
Pois querem ver sua vida fracassar
Vamos unir as mãos em oração
Cantar o hino da vitória em alta voz
Jesus já venceu por nós
________

448. Conhecerei
Batista da Lagoinha
Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo.
Meu maior prazer ser teu amigo.
Ouvir tua voz, as batidas do teu coração.
Fala Senhor. Ensina me a Tua Canção.
Conhecerei e prosseguirei
Em conhecer-te Senhor
Me lançarei com tudo o que sou
Nas profundezas do teu imenso amor.

Te amarei com meu coração
Com todas as minhas forças
E cantarei louvores.
A ti, meu Deus, meu redentor.
________
449. Quero subir
Batista da Lagoinha
Quero subir ao monte santo de Sião
E entoar um novo cantico ao meu Deus
Mais que palavras,
minha vida eu quero entregar
Purifica o meu coração para entrar
em Tua presença
Contemplar Tua grandeza
Te adoro Senhor em espirito e em verdade
Me prostro aos Teus pés
na beleza da santidade
Te dou meu louvor que seja um cheiro suave
E um som agradavel a ti pois digno és 2X
Quero subir ao monte santo de Sião
E entoar um novo cantico ao meu Deus
Mais que palavras,
minha vida eu quero entregar
Purifica o meu coração para entrar
em Tua presença
Contemplar Tua grandeza 2X
Te adoro Senhor em espirito e em verdade
Me prostro aos Teus pés
na beleza da santidade
Te dou meu louvor que seja um cheiro suave
E um som agradavel a ti pois digno és
________
450. O Espírito e a noiva dizem vem
Batista da Lagoinha
Ouço o som de muitas águas
ouço vozes celestiais
toda a criação celebra
aquele que vem
Multidões com vestes brancas
de toda língua e nação
aguardando o grande dia
em que o verão face a face
Seus olhos são como fogo
sua voz como um trovão
sobre um cavalo branco ele vem
Amado das nossas almas
queremos contigo estar
o Espírito e a noiva dizem vem
Senhor Jesus
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eis que vem com as nuvens e todo olho o verá
aquele que quiser beba da água da vida
pois sem demora vem
vem pra nos buscar
Segundo as nossas obras
nos retribuirá
no sangue do cordeiro
queremos nos lavar
Seus olhos são como fogo
sua voz como um trovão
sobre um cavalo branco ele vem
Amado das nossas almas
queremos contigo estar
o Espírito e a noiva dizem vem
Senhor Jesus

Fim da Segunda Edição
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