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1) A ALEGRIA 
 

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. 
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. 
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor 
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor 
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 
 

2) A ALEGRIA DO SENHOR 
 

A alegria do Senhor a minha força é ( 3x ),  
Alegria sem medida Ele dá.  
Se tens esta alegria podes tu cantar  ( 3x ),  
Alegria sem medida Ele dá. 
Se tens esta alegria podes tu sorrir  ( 3x ),  
Alegria sem medida Ele dá.    
 

3) A COMEÇAR EM MIM 
 

A começar em mim, quebra corações, 
Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós.  ( 2x ) 
 

Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, o perdão, 
Para que Teu corpo cresça, sim, rumo à perfeição.   
A começar em mim... 

 

4) A TI QUE ME AMOU ASSIM 
 

A Ti que me amou assim, tanto amor por mim,  
que não sou digno 
Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor 
 

A Ti Senhor minha gratidão, a Ti Senhor entrego o meu viver.  
Pois Tu és digno, Santo, vida em mim. ( 2x ) 
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5) ACLAME AO SENHOR 
 

Meu Jesus, salvador, outro igual não há 
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor 
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor 
Com todo o meu ser com tudo o que sou, sempre Te adorarei 
 

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, 
Majestade e louvores ao Rei 
Montanhas se prostrem e rujam os mares, ao som de Teu 
nome 
Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, 
sempre Te amarei 
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim 
 

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.... 
Aclame ao Senhor ....... 
 

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos 
Firmado estarei, sempre Te amarei 
Incomparáveis são Tuas promessas  
Incomparáveis são Tuas promessas  
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim 
 

6) ABRA OS OLHOS DO MEU CORAÇÃO 

 

Abra os olhos do meu coração 
Abra os olhos do meu coração 
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor 
 

Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória 
Derrame Teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo 
 

Santo, Santo, Santo (3x) 
Quero Te ver
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7) ADORAI EM MAJESTADE 

 

Adorai em majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. 
Adorai, em santidade: Ele morreu,  
Ele venceu, é o Rei dos reis. 
Adorai, bem alto erguei o nome de Cristo.  
Exaltai, glorificai a Jesus, nosso Rei. 
Adorai em santidade: vinde louvai,  
Vinde adorai ao Rei dos reis.  
 

8) AGINDO EU, QUEM IMPEDIRÁ? 

 

Agindo eu, quem impedirá?  ( 2x ) 
 

Eu sou o Senhor, sou o Deus de amor,  
Estou contigo seja onde for. 
Antes de mim nenhum deus se formou,  
E depois de mim nenhum outro haverá.  
Agindo eu ... 
  

Sois minhas testemunhas, assim diz o Senhor,  
Estou contigo seja onde for. 
Antes de mim nenhum deus se formou,  
E depois de mim nenhum outro haverá.  
Agindo eu ... 
 

9) A GRAÇA DE JESUS 

 

A graça de Jesus jamais me faltará,  
Jamais me faltará, jamais me faltará. 
Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar,  
Com muita alegria, sem nunca me cansar. 
A graça de Jesus jamais me faltará,  
Jamais me faltará no coração. 
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10) AGRADA-TE DO SENHOR 

 

Agrada-te do Senhor e Ele fará  
Aquilo que deseja o teu coração, 
Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. 
 

Descansa no Senhor e espera n’Ele,  
Pois Ele é a tua salvação, 
Ele é o teu castelo e o teu refúgio na tribulação.  
Confia no Senhor e Ele agirá, agirá. 
 

11) AGRADECER A DEUS 

 

Agradecer a Deus de todo o coração,  
Agradecer a Deus a nossa Salvação. 
Agradecer porque nos deu a paz real  
E nos livrou do mal, Ele nos fez viver.  
Agradecer a Deus a vida que nos dá.  
Vivendo com Jesus pra sempre eu quero estar. 
 

12) AGRADEÇO-TE, SENHOR 

 

Agradeço-Te, Senhor, pois Tu és bondoso; 
Tua misericórdia, dura para sempre. 
 

Obs.: Cânone. Quando o primeiro grupo cantar “pois”, o 
segundo grupo deve começar. Quando o primeiro grupo 
cantar “Tua”, o terceiro grupo deve começar. Quando o 
primeiro grupo cantar “dura”, o quarto grupo deve começar. Ao 
final, o primeiro grupo repete “dura para sempre” até ser 
alcançado pelo último. 
 

13) ÁGUA CRISTALINA 
 

Como água cristalina de um rio que vai pro mar, 
A minh’alma vai a Ti, só pra Te adorar, 
E cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus,  
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Aleluia! Ó minh’alma ao Senhor louvai. 
 

Assim como a relva verde na encosta da montanha, 
O meu amor diante de Ti do mesmo modo se esparrama. 
Se apegando em Tua grandeza, minha Rocha, meu Jesus. 
Aleluia! Ó minh ‘alma ao Senhor louvai. 
 

Como a abelha necessita do néctar de uma flor, 
Eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor.  
Pois Tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. 
Aleluia! Ó minh”alma ao Senhor louvai. 
 

14) ÁGUA VIVA 
 

Em cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. 
E toda terra em que habitei, terminou em um deserto! 
 

Quando Deus achou-me em trevas disse: “Haja luz!” 
Quando Deus achou-me em guerras disse: “Haja paz!” 
Quando Deus achou-me em negras nuvens 
De tribulações 
Fez nascer um arco-íris, no céu do meu coração. 
Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber: 
 

Água-viva, deu-me de beber! (3x) 
 

15) ÁGUAS PURIFICADORAS 
 

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 
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16) AINDA QUE A FIGUEIRA 
 

Tu És a minha porção, Tu és minha herança 
Tu És o meu socorro nos dias de tribulação 
 

Mesmo que os meus pais me deixem 
Mesmo que amigos me traiam 
Eu sei que em Seus braços eu encontro salvação 
 

Ainda que a figueira não floresça 
Ainda que a videira não dê o seu fruto 
Mesmo que não haja alimento nos campos 
Eu me alegrarei em Ti 
 

17) AJUNTAMENTO 
 

Vem e sopra sobre nós Teu sopro, 
Reunidos nesse ajuntamento, 
Honra e santifica este momento, 
Com aTtua igreja que é Teu povo. 
 

Faz Teu rio de paz correr no meio, 
Destes que por fé vem bendizer-Te, 
E a uma voz oferecer-Te, 
Seus louvores, súplicas e anseios. 
 

Tu és o Senhor de toda glória, 
Hoje, sempre e como foste outrora. 
No correr da história revelando Seu amor, 
Deus, Bendito, Rei e Salvador! (2x) 

 
18) ALEGRIA DA MINHA ALEGRIA 

 

Ó, Senhor, Tu me cingiste de alegria 
Ó, Senhor, Tu me ungiste com alegria 
Pois Tu és a alegria da minha alegria 
Minha força é a Tua alegria 
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Eu Te louvarei saltando de alegria 
Eu Te servirei, Senhor, com alegria 
Pois Tu és a alegria da minha alegria 
Minha força é a Tua alegria 
 

Mesmo quando estiver atribulado 
Mesmo quando estiver sendo provado 
Pois Tu és a alegria da minha alegria 
Minha força é a Tua alegria 
 

Ser cristão é aprender a viver contente 
É se alegrar de um modo diferente 
Pois Tu és a alegria da minha alegria 
Minha força é a Tua alegria 
 

19) AH! QUE PAZ JESUS ME DÁ! 
 

Ah! Que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. 
Cada vez sou mais feliz, desde que O conheci. 
 

20) ALEGRAI-VOS NO SENHOR 
 

Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor! 
Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor! 
Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor! 
Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor! 
 

Obs.:  Cânone. Quando o primeiro grupo começar a 2ª linha, o 
segundo grupo começa a 1ª, e assim por diante, até o quarto 
grupo. No final, o primeiro grupo fica repetindo a última linha 
até ser alcançado pelo quarto grupo.   
 

21) A LEI DO SENHOR 
 

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

São mais desejáveis do que o ouro depurado, 
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São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. 
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. 
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 
 

O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. 
Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. 
 

22) A GLÓRIA PERTENCE AO SENHOR 
 

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

A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor 
Que cresça em nós o Seu grande amor 
Louvemos ao nosso Senhor 
 

23) ALELUIA, SALVAÇÃO E GLÓRIA 
 

Aleluia, salvação e glória,  
Honra e poder pertencem ao nosso Deus.  ( 2x ) 
 

Canta aleluia, vem dar-lhe glória,  
Levantai Seu nome: Jesus é o Rei dos reis.  ( 2x ) 

 
24) ALELUIA, HOSANA 

 

Glória, majestade, força, honra e poder. 
Sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis 
Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu 
Com Seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou 
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Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro 
Nós te adoramos e a Ti celebramos 
Com ações de graças, danças e alegria 
Pois convém louvar-Te, ó Senhor. 
 

Glória, majestade, força, honra e poder... 
 

Aleluia Hosana... 
 

Das trevas trouxe-nos pra Tua luz, para contigo reinar 
Livre acesso nós temos ao Pai, por Teu sangue, ó Jesus. 
 

Aleluia Hosana... 
 

25) ALÉM DO CÉU AZUL 
 

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

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

26) ALFA E ÔMEGA 
 

Tu que estás assentado no trono,  
Sempre reinando, Soberano. 
Anjos cantando, homens louvando,  
Deus reunido com seu povo. 
 

Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, 
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus! ( 2 vezes ) 
Ansioso espero a Tua volta, o grande dia em que Tu virás. 
Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia! 
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Maranata!  Cristo, Filho, Mestre, 
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus!  ( 2 vezes ) 
 

27) ALTO PREÇO 
 

Eu sei que foi pago um alto preço  
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.  
Quando Jesus derramou Sua vida, Ele pensava em ti,  
Ele pensava em mim, pensava em nós. 
 
E nos via redimidos, por Seu sangue,  
Lutando o bom combate do Senhor, 
Lado a lado trabalhando, Sua Igreja edificando,  
E rompendo as barreiras pelo amor. 
 
E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor! 
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar,  
Unidos iremos andar.  
 

28) A MINHA FORÇA 
 

A minha força És; Refugio e Fortaleza 
És a razão do meu cantar 
Rocha, abrigo, em tempos de incertezas 
Minha esperança está em Ti 
 

Aprendi em Teus caminhos e não me sinto mais sozinho 
A Tua Paz comigo está 
Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão 
Minha alma canta: 
 

Aleluia, Aleluia, posso descansar 
Aleluia, Aleluia, posso confiar" 
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29) AME AO SENHOR 
 

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

30) A MELHOR ORAÇÃO 
 

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

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

Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. 
Aprendi a amar e também sei perdoar.  
Meu Senhor, eu já posso orar. 
 

31) AMADO 
 

Tão incomparável és, Senhor, e tão insondável Teu amor 
Ao Teu encontro eu vou, pra Te entregar meu Louvor 
 

Amado, Senhor meu, incomparável És, 
Pra sempre Te adorarei 
 

A Minh ‘alma engradece a Ti, meu espírito se alegra em Ti 
Ao Teu encontro eu vou, pra Te entregar meu louvor 
 

Amado, Senhor meu, incomparável És, 
Pra sempre Te adorarei 
 

32) AMIGO DE DEUS 
 

Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, 
Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor, 
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, 
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E assim perceber a grandeza do poder  
De Jesus, meu Bom Pastor. 
 

33) AMOLECE O MEU CORAÇÃO 
 

Amolece o meu coração, molha meus olhos, 
Revigora o meu amor, aquece a minha oração 
 

Sonda a minha motivação, escrita em meus olhos 
Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração 
Com vinho, que é o Teu sangue 
Com óleo, que é o Teu espírito  
 

34) AMIGO VERDADEIRO 
 

Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas 
Em Ti eu encontro guarida, Contigo eu sou vencedor 
Tu és, da alegria a certeza, amor que toma o meu ser 
A verdadeira riqueza que sustenta o meu viver 
 

Tu és Jesus, amigo verdadeiro 
Que tenho conhecido, na vida de meus irmãos 
Tu és Jesus, eterno companheiro 
O filho do Deus vivo, o Deus Emanuel 
 

Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção 
O pão que é repartido na vida de comunhão 
Tu és a plenitude do espírito que habita em mim 
Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim 
 

35) AMO O SENHOR 
 

Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz 
Quando eu clamo por socorro 
Porque inclinou os Seus ouvidos para mim 
Vou invocá-Lo enquanto viver 
 

O Senhor é soberano, Seu amor é para sempre 
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Felizes aqueles que O seguem, aqueles que O obedecem 
Felizes aqueles que O buscam 
E andam nos Seus caminhos, oh Senhor 
 

36) AO NOSSO DEUS 
 

Ao nosso Deus que se assenta no trono, 
E ao Cordeiro, pertence a salvação. ( 2x )  
 

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

37) AO ORARMOS, SENHOR 
 

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

38) AO QUE ESTÁ SENTADO 
 

Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro,  
Seja o louvor, e a honra, e a glória,  
E o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

39) AO QUE É DIGNO 
 

Ao que é digno de receber a glória 
Ao que é digno de receber louvor 
Ao que é digno de receber a glória 
Ao que é digno de receber louvor 
 

Levantemos nossas mãos e adoremos 
A Jesus, Cordeiro de glória! 
Exaltemos sua incomparável majestade 
Ao que vive pra sempre, ao “Grande Eu Sou”, a Jesus! 
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Ao que é digno de receber a glória... 
 

Levantemos nossas mãos e adoremos 
A Jesus, Cordeiro de glória! 
Exaltemos sua incomparável majestade 
Ao que vive pra sempre ao Grande “Eu Sou”  ( 3x ) 
A Jesus! A Jesus! 
 

40) AO SENTIR 
 

Ao sentir o mundo ao meu redor (Ao sentir) 
Nada vi, que pudesse ser real (Nada vi) 
Percebi que todos buscam paz porem em vão 
(Porem em vão) 
Pois naquilo que procuram não há solução 
(Não há solução) 
 

Só em Jesus a paz real eu pude encontrar 
O seu amor, pude experimentar 
Me entreguei a Cristo, e a vida eterna eu vou gozar. 
 

Posso ver que você não é feliz (Posso ver) 
Vou dizer que não podes ser feliz (Vou dizer) 
Se continuar a procurar em vão (Procurar em vão) 
Em caminhos que não trazem solução 
(Não trazem solução) Não trazem solução... 
 

Só em Jesus a paz real você vai encontrar 
O seu amor vai experimentar 
Venha a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar 
 

41) AO ÚNICO QUE É DIGNO 
 

Ao único que é digno de receber  
A honra e a glória, a força e o poder, 
Ao Rei Eterno, imortal, invisível mas real,  
A Ele tributamos o louvor. 
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Adoramos a Ti, ó Rei Jesus; adoramos a Ti, ó Rei Jesus. 
Exaltamos o Teu Nome, nos rendemos aos Teus pés. 
Consagramos todo o nosso ser a Ti ( 2x ). 
 

42) A PAZ DO CÉU 
 

Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei, 
Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração Lhe entreguei. 
Ó quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, 
Tirando as culpas das trevas livrando  
E trazendo-me pleno perdão. 
 

A paz do céu encheu meu coração,  
Quando Jesus me deu a salvação. 
Minh ’alma então lavou, e a luz em mim raiou.  
A paz do céu encheu meu coração.  
 
Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá: 
Há uma gloriosa morada no céu que em breve minha será! 
Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei: 
Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. 
 

43) A PAZ DO SENHOR 
 

A paz do Senhor é o que nós queremos,   
Eu quero pra você e para mim. 
O amor do Senhor é o que dividiremos,  
Porque todo esse amor não cabe em mim. 
 

Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você,  
Seja qual for a situação.  
 

As promessas do Senhor duram para sempre,  
E Ele prometeu que vai voltar. 
Tudo passará, mas o amor é eterno,  
Eterno como Deus, o nosso Pai. 
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44) AQUELE QUE HABITA 
 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,  
À sombra do Senhor Onipotente descansará. ( 2 vezes ) 
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus.  
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus.  
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Amém.  ( 2x ) 
A-a - a - a - a - a,    a - a,  amém .  
 

45) AQUELE QUE ME AMA 
 

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

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,  
Esse é o que me ama. ( 2X ) 
 

46) AQUI VIEMOS TE ADORAR 
 

Aqui viemos Te adorar, ó Cristo, proclamar o Teu poder. 
Nos  
 levantamos para o Teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. 
Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração. 
Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. 
 

47) AOS TEUS PÉS 

Aos Teus pés vou me curvar, Te adorar ó Cristo 

Teu grande amor vamos cantar, Te adorar ó Cristo 
 

Tu és santo, santo, santo – ( 2x)  
O cordeiro é santo, santo, do Senhor 
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48) ASSIM DEUS NOS AMOU 
 

Assim Deus nos amou até Seu Filho dar,  
O qual morreu na cruz, a fim de nos salvar. 
Um dia Ele há de vir, com glória a reluzir,  
Tal é seu amor sem par. 
 

50) A TERRA VAI CONTEMPLAR  
 

A Terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. 
Com autoridade julgará, toda a Terra se ajoelhará. 
 

Ooh! Aleluia!  Ele voltará!   
Ooh! Aleluia! Para me levar! ( 2 vezes )    ( CORO ) 
Cristo voltará pra me buscar e me levar ao Seu lar de amor. 
Ó, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador!  
 

51) A TI, SENHOR 
 

A Ti, Senhor  ( a Ti, Senhor ),  
Elevo a minh ‘alma ( elevo a minh ‘alma ) 
 

Ó meu Deus ( ó meu Deus ),  
em Ti confio ( em Ti confio ) ! 
Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refúgio. 
 

Faz-me, Senhor ( faz-me, Senhor )  
Andar em Teus caminhos ( andar em Teus caminhos ). 
 

52) A TUA GRAÇA 
 

A Tua graça é melhor que a vida,  
A Tua graça é melhor que a vida. 
Meus lábios Te louvam e assim bendirei,  
E em Teu Nome minhas mãos levantarei. 
 

53) A VITÓRIA 
 

A vitória é daquele que O contemplar,  
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Ao Cordeiro Cristo, Leão da tribo de Judá, 
Que foi morto e pôde, com Seu sangue então comprar  
Homens que, com Ele, vida eterna vão gozar. 
 

A vitória é daquele que O adorar,  
Ao Seu lado no Seu trono se assentará. 
Se a Jesus seguir e for por onde Ele andar, 
No Seu monte santo um novo canto entoará. 
 

A vitória do Senhor é certa. Aleluia!  
Com o sopro de Sua boca, sim, destruirá  
O inimigo, o anti-Cristo, que não resistirá.  
Jesus Cristo, o Rei, dominará. 
 

54) BARNABÉ 
 

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

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

E quando Saulo converteu-se a Cristo faltou-lhe um amigo, 
Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. 
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, 
Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. 
 

E quando a Igreja se espalhou pra todo canto que havia, 
Providência, sim, por mão de Deus chegou a Antioquia. 
Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de 
homens, 
Foram procurar aquele que o qualificou. 
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 55) BEM MELHOR 
 

Bem melhor que tudo o que alguém possa ter 
É ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. 
Bem melhor ainda que todo o saber  
É confiar que Deus sabe por mim. 
 
Melhor ainda é poder estar em dias maus, contudo, a sorrir, 
Com esperança de um belo porvir, 
Quando com Deus irei para sempre morar. ( 3x ) 
 

56) BEM SUPREMO 
 

Antes eu Te conhecia de ouvir falar,  
Mas agora de contigo andar. 
Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai,   
Te quero em minha vida mais e mais. 
Antes eu Te conhecia de ouvir falar,  
Mas agora de contigo andar. 
Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai,  
Me alegro em Tua vontade mais e mais. 
 

Tu sondas e conheces meu coração, Senhor, 
Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. 
Sendo, pois, Teu filho, venho Te dar louvor: 
Que bom é Tua vida em minha vida!  ( 2x ) 
 

Tu sondas e conheces meu coração, Senhor, 
Sabes, de Ti dependo, e conto com Teu amor, 
Sendo pois, Teu filho, venho Te dar louvor:  
Que bom é Tua vida em minha vida,   
Que glória é Tua vida em minha vida,  
Me alegro com Tua vida em minha vida. 
 

57) BEM MAIOR 
 

De tudo quanto eu já conheço e já experimentei 
De tudo reconheço que passei  
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De tudo quanto já ouvi e até guardei 
De tudo quanto já senti e até sonhei 
 

Não me recordo de alegria tão maior, nem de um amigo 
Que me seja bem melhor 
Nem de conselho tão sábio, nem de amor tão imenso 
Do que tenho em Jesus 
 

58) BENÇÃO 
 

Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos 
Sobre este povo, que se chama povo Teu. 
 

Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força 
Pra que tentações, não venham a nos desviar. 
 

E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, 
Pelo que tens sido, pelo que farás em nós. ( 2x ) 
 

59) BEM-VINDO A FAMÍLIA 
 

Bem-vindo a família é bom estar aqui 
Para compartilhar e aprender amar 
Que sejamos pra vocês o que Deus quer de nós 
Uma família em que possa confiar 
 

Que amemos uns aos outros como Ele nos amou 
Que só falemos coisas boas e de Seu amor 
Que o santo espírito nos guie em oração 
 

E então vamos ser da família 
 

60) BENDITO SEJA DEUS 
 

Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,  
Nem afasta de mim a Sua graça. ( 2x ) 
 

Pois me tem ouvido, e tem me atendido.  
Bendito seja Deus ... 
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61) BENDIZE, Ó MINHA ALMA, AO SENHOR 
 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor 
E tudo o que há em mim 
Bendiga ao Seu santo nome. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor 
E não te esqueças de nenhum só 
De Seus benefícios. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 
 

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

Bendizei ao Senhor todos os Seus anjos, 
Vós ministros Seus que fazei Sua vontade. 
Bendizei ao Senhor todas as Suas obras 
Em todos os lugares do Seu domínio. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 
 

Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. (3x) 
 

62) BENDIZEI AO SENHOR 
 

Bendizei ao Senhor, vós, todos, bendizei (2x) 
 

Servos do Senhor, que assistis, em sua casa nas horas da 
noite. Bendizei, parapapapa ao Senhor 
 

Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor ( 2x ) 
 

De Sião te abençoe o Senhor, criador dos céus e da terra 
Bendizei, parapapapa ao Senhor 
 

Final: Bendizei ao Senhor, vós, todos, bendizei.... 
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63) BOM ESTARMOS AQUI 
 

Bom estarmos aqui louvando a Deus,  
Podendo exaltar Seu Santo Nome. ( 2x ) 
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus,  
Num só amor, num só espírito. ( 2x ) 
Deus, venha nos abençoar,  
E que esta união nunca falte para nós. ( 2x ) 
 

64) BOM É RENDER GRAÇAS 
 

Bom é render graças ao Senhor 
E cantar louvores ao Teu nome, 
Ó Altíssimo. (2x) 
 

Anunciar de manhã, Tua misericórdia 
E durante as noites Tua fidelidade. 
Ó Senhor, como é bom Te louvar; 
 

Pois me alegraste com os Teus feitos. 
Exultarei nas obras das Tuas mãos. 
Quão grandes, ó Senhor, 
São    as   Tuas obras, 
E Teus pensamentos   que   profundos são. 
Ó Senhor, como é bom Te louvar. 
 

65) BOM É CANTAR ALELUIA 
 

Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus 
Sim com toda alegria, a Ele bendizer 
 

Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus 
Sim com toda alegria, a Ele bendizer, bendizer 
 

Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção 
Transformou minha tristeza em nova canção 
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66) BRADOS DENTRO DOS CORAÇÕES 
 

Louvemos com alegria e com muito amor, 
Erguemos nossa voz a Deus 
Num só sentimento e num só fervor 
Cantemos Ele é o Senhor! 
 

Com brados dentro dos corações 
E os lábios cheios de canções, 
Com fé cheguemos diante do Seu altar,  
Cantemos Ele é o Senhor - (fim: Ele é o Senhor 3x) 
 

67) BRILHA JESUS 
 

Vejo a luz do Senhor que brilha,  
Bem no meio das trevas brilha, 
Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, 
Brilha em mim, brilha em mim! 
 

Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai! 
Espírito de Deus, vem, refulge em nós!  
Faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, 
Vem ordenar que haja luz, ó Senhor! 
 

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

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

68) BUSCAI PRIMEIRO 
 

Buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça, 
E as demais coisas vos serão acrescentadas; aleluia, aleluia. 
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Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
 

Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra 
Que procede da boca de Deus; aleluia, aleluia.  
 

Pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, 
Batei, batei e abrir-se-vos-á; aleluia, aleluia. 
 

69) CADA DIA COM CRISTO 
 

Cada dia com Cristo, tenho paz no coração,  
Cada dia com Cristo, Ele dá consolação. 
Cristo salva e guarda e para Ele viverei;   
Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei. 
 

70) CADA INSTANTE 
 

Cada instante contigo, Senhor,  
Que passo a Teus pés, eu sou mais feliz. 
Cada instante contigo, Jesus,  
É paz em Minh ‘alma, suave harmonia no Teu grande amor 
 

71) CAIAM POR TERRA 
 

Caiam por terra agora os inimigos de Deus,  
Seja estabelecida a casa do Senhor.  
 

O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica.  
Ele tem nos dado, nova vida. 
Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito,  
Com nossas vozes vamos proclamar.  
 

72) CALMO, SERENO E TRANQÜILO 
 

Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, 
Isto devo a um amigo, e só por Ele eu pude obter. 
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, O Salvador, 
Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. 
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Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, 
Só porque me amou morreu por mim e não hesitou. 
 

73) COMIGO ESTAS 
 

Sei que um dia saberei, tudo o que tens para mim 
Face a face te verei, rodeado de poder 
Todo o meu temor se vai, com a luz do Teu amor 
Onde posso encontrar, Tua eterna, paz senhor 
Onde flui adoração, e as ruas de ouro são 
Levantamos nossa voz a Ti, senhor! 
 

Sem pranto, angustia e dor, sem morte 
Comigo estás, comigo estás 
Sem noite, sem aflição, sem culpa 
Comigo estás, comigo estás 
 

Nesta vida passarei, por tristeza e dor 
Esperando ver chegar o grande dia do Senhor 
Quando todos vão cantar em sublime adoração 
Pra Teu nome exaltar sei que o dia chegará 
Onde reina eterna paz, não há guerras, nem temor 
Levantamos nossa voz a Ti, Senhor 
 

Sem pranto, angustia e dor, sem morte. 
Comigo estás, comigo estás 
Sem noite, sem aflição, sem culpa 
Comigo estás, comigo estás 
 

O meu coração, sempre dará 
Toda glória a Ti Senhor 
 

74) COMUNHÃO E ADORAÇÃO 
 

Hoje estamos reunidos, para louvar ao Senhor 
Tua glória como um rio, está neste lugar 
Hoje estamos reunidos ....... 
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Comunhão e adoração, é o que Deus reservou pra nós 
Tua alegria está neste lugar 
Sua paz entre nós hoje está  
 

Todos juntos louvemos ao Senhor 
Nosso Deus pai o autor da criação 
No Seu trono ouvindo Ele está 
O nosso louvor, o nosso louvor 
 

Tua igreja, bem unida, nem um mal poderá destruí-la 
Ela é forte e poderosa, sobre a terra prevalecerá 
 

Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós 
Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está  
 

Todos juntos louvemos ao Senhor 
Nosso Deus, pai o autor da criação 
No Seu trono ouvindo Ele está 
O nosso louvor, o nosso louvor 
 

75) CANTA AGORA MESMO A CRISTO 
 

Canta agora mesmo a Cristo, canta uma canção de amor, 
Canta na tempestade, canta ao sol de esplendor. 
Canta as bênçãos desta vida, canta sobre o céu, então, 
Canta bem cedo, canta na lida, canta até na escuridão. 
Meu coração canta de alegria ... 
 
 

76) CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  
Cantai ao Senhor todas as terras, 
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome,  
Proclamai a Sua salvação. 
 

Anunciai entre as nações a Sua glória,  
Entre todos os povos as suas maravilhas, 
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Porque grande é o Senhor, e mui digno de ser louvado,  
Mais temível do que falsos deuses. 
Glória e majestade estão diante d’Ele,  
Força e formosura no Seu Santuário. ( 2x ) 
 

77) CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo ( 3x ); 
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
 

Porque Ele fez, Ele faz maravilhas ( 3x );   
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.  
 

78) CANTAREI SEU AMOR 
 

Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim 
Eu abrirei o meu coração, deixando a Tua cura entrar 
 

Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos 
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te 
 

Meu coração exulta, de alegria eu canto 
Se o mundo conhecer a Ti 
Ele se encherá com a Tua alegria. 
 

79) CÂNTICO DA COLHEITA 
 

Para pa para parapara pa para parapara pa para papara 
Para pa para parapara pa para parapara pa para papara 
 

Lembra que o Senhor uma vez nos falou 
Sobre a promessa de um dia colher 
O fruto que hoje temos nas mãos 
É o que nos fazia sonhar 
 

Com muito trabalho e guardando a visão 
Às vezes chorando, mas sempre com fé 
Valeu a pena esperar no Senhor 
Mais uma vez foi fiel 
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A nossa boca se encheu de alegria 
E a nossa língua de júbilo 
Em toda terra um canto se ouvia 
Grandes coisas fez o Senhor 
 

A nossa boca se encheu de alegria 
E a nossa língua de júbilo 
Nossa colheita tem sido abundante 
Cumpriu-se a palavra de Deus 
 

Para pa para parapara pa para parapara pa para papara 
Para pa para parapara pa para parapara pa para papara 
Para pa parara pa para 
 

80) CANTO DE VITÓRIA 
 

Eu tenho em mim um canto de vitória  
Que foi escrito por Jesus na cruz, 
Um canto lindo que mudou a história,    
E que ao mundo em trevas trouxe luz. 
Eu tenho em mim um canto de esperança,  
Que a todos eu preciso proclamar: 
Jesus firmou comigo uma aliança,  
Na qual eu vivo e posso descansar. 
Eu tenho em mim um canto de alegria,   
Eu tenho em mim um hino de louvor, 
Não apenas de palavras, mas de vida e amor,  
Que testemunha a vitória do Senhor. 
 

Com meus lábios canto a verdade,  
Que o Rei Jesus em breve voltará, 
Virá com Seu poder e majestade,  
E com Sua igreja em glória reinará. 
Eu tenho em mim um canto de alegria ... 
 

81) CELEBRAI A CRISTO 
 

Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai!  
  
Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre! ( 2x ) 
Vamos celebrar, hei! Vamos celebrar, ooh!  
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Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! 
Celebrai a Cristo, celebrai! ... 
 

82) CELEBRAI COM JÚBILO 
 

Celebrai com júbilo ao Senhor,  
Todos os moradores da Terra. 
Servi ao Senhor com alegria,  
Apresentai-vos a Ele com cântico. 
Porque o Senhor é bom, e eterna a Sua bondade, 
E a Sua fidelidade de geração em geração. 
 

Aleluia, glória, aleluia!  Aleluia, glória, aleluia! 
Aleluia, glória, aleluia!  Aleluia, glória, aleluia, amém!  
 

83) COMO É PRECIOSO 
 

Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,  
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, 
E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu:  
Pelo sangue, no Calvário, Sua Vida trouxe a nós. 
 

Aliança no Senhor eu tenho com você:  
Não existem mais barreiras em meu ser. 
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, e para te pedir: 
Perdoa-me irmão! 
Eu sou um com você no amor do nosso Pai,  
Somos um no amor de Jesus. ( 2x ) 
 

84) CONHECI UM GRANDE AMIGO 
 

Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. 
O Seu Nome é Jesus Cristo, n’Ele a gente pode confiar. 
Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. 
O Seu Nome é Jesus Cristo, n’Ele a gente pode confiar.  
( n’Ele a gente pode e deve confiar).Jesus, Jesus  
N’Ele a gente pode confiar ( n’Ele a gente pode e deve confiar ) 
Jesus, Jesus  
N’Ele a gente pode confiar ( n’Ele a gente pode e deve confiar  
Esta paz que estou sentindo, bem aqui dentro de mim,  
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É do amor de Jesus Cristo, 
N’Ele a gente pode confiar ( n’Ele a gente pode e deve 
confiar). Jesus, Jesus  
 

85) CONSAGRAÇÃO 
 

Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou,  
De gratos louvores transborda o meu coração. 
A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor,  
Pra Te exaltar com todo o meu amor. 
Eu Te louvarei conforme a Tua justiça,  
E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. 
 
Celebrarei a Ti, ó Deus, o 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 a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo  
Pois Tu és o Deus Criador 
 
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus,  
E o louvor ao Rei Jesus.  
 

86) CONTEMPLAÇÃO 
 

Ao acordar, ao respirar, ao ver raiar um novo dia 
Sinto a constância do Teu amor,  
Sinto a presença do Teu calor 
Sinto Tuas mãos a me envolver, oh Senhor 
Ao perceber tenho o prazer, na criação tão bela e doce 
Vejo a grandeza do Teu poder, vejo a beleza do Teu querer 
Vejo a fraqueza que há em meu ser, oh Senhor 
 

Quero louvar, quero adorar, que honrar Teu nome 
Quero Te dar todo meu ser, sempre Te bendizer 
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87) CORAÇÃO IGUAL AO TEU 
 

Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim 
Nada encontrarás de bom 
Mas um desejo eu tenho, de ser transformado 
Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração 
 

Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre 
Dá-me um coração igual ao Teu 
Coração disposto a obedecer 
Cumprir todo o Teu querer 
Dá-me um coração igual ao Teu 
 

Ensina-me a amar o meu irmão 
A olhar com Teus olhos, perdoar com o Teu perdão 
Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos 
Ó Deus, dá-me um novo coração 
Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos 
Ó Deus, dá-me um novo coração 
 

88) CRÊ SOMENTE 
 

Crê somente e Deus te atenderá, crê somente e tudo mudará, 
Crê somente em Deus que sempre dá; crê somente e sempre.  
 

89) CRIA EM MIM 
 

Cria em mim ó Deus, cria em mim ó Deus, um coração puro 
E renova, e renova, um espírito inabalável 
 

Não retires de nós o Teu espírito. ( 2x ) 
Quero aprender com meus erros, e não mais cometê-los 
Sei que não vai ser tão fácil,mas difícil é continuar no erro 
E viver no mesmo desespero. E ficar para trás 
 
Eu quero ser, eu quero  ser.  
Um homem segundo o coração de Deus   
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90) CORPO E FAMÍLIA 
 

Recebi um novo coração do Pai 
Coração regenerado, coração transformado, 
Coração que é inspirado por Jesus. 
Como fruto deste novo coração 
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, 
Preciosa é a nossa comunhão. 
 

Somos corpos e assim bem ajustados, 
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 
Uma família sem qualquer falsidade  
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. 
 

Uma família vivendo o compromisso 
Do grande amor de Cristo, 
Eu preciso de ti, querido irmão. 
Precioso és para mim, querido irmão, 
Eu preciso de ti, querido irmão; 
Precioso és para mim, querido irmão. 
 

91) CRISTO VEM ME BUSCAR 
 

Cristo vem me buscar, para o céu me levará,  
O Cordeiro prometido voltará!  
 

Oh! Glória, aleluia! Maranata, vem Jesus!  
Sou liberto pelo sangue desta cruz! 
Tenho o Consolador, Sua glória e esplendor,  
Sou liberto pelo poder do Senhor! 
 

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

Oh! Que gozo vou sentir, com os anjos a cantar,  
Pois com Cristo para sempre vou morar. 
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92) DÁ-ME OH DEUS 
 

Dá-me oh Deus um coração cheio de amor 
Cheio de adoração a Ti Senhor 
 

Te louvarei Jesus não apenas quando eu cantar 
Mas em todos os momentos que me levares a passar 
Te louvarei Senhor, Te adorarei Jesus enquanto eu viver 
Te louvarei Senhor, Te adorarei Jesus de todo o coração 
 

Dá-me oh Deus um coração cheio de amor 
Cheio de adoração a Ti Senhor 
 

Te louvarei Jesus não apenas quando eu cantar 
Mas em todos os momentos que me levares a passar 
Te louvarei Senhor, Te adorarei Jesus enquanto eu viver 
 

Te louvarei Senhor, Te adorarei Jesus de todo o coração  
Te louvarei Senhor, Te adorarei Jesus de todo o coração 
 

93) DEDICAÇÃO 
 

Minha voz não se calará 
De louvar-Te, de render-Te glória, 
Pois a minha voz não se esquecerá 
De Tua graça, de Teu grande amor. 
 

Faze-me apenas de Tua cruz falar. 
Dá-me ser somente um servo Teu, 
Vem transforma, cria em mim um novo ser. 
Servo pronto, submisso a Ti adorar. 
 

Minha voz não se cansará 
De falar de Ti ao mundo afora, 
Pois a Tua mão se estenderá 
Ao cansado, ao que vive a dor. 
 

Venham dias de temor ou paz, 
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Liberdade ou guerra, torna-me capaz. 
De contar ao mundo 
Que somente Tu és meu Senhor. 
 

94) DE TODO O MEU CORAÇÃO 
 

De todo o meu coração, ó Senhor 
Eu louvarei e Te adorarei 
As maravilhas que fazes, ó Deus 
A outros direi, eu contarei 
 

Em Ti eu me alegro, Senhor 
E alegre a Ti cantarei 
Tu és o motivo maior 
De só viver para Teu louvor 
 

Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim 
Refúgio terei, seguro estarei 
Junto ao Teu trono de graça, Senhor 
Eu viverei, descanso acharei 
 

De todo o meu coração 
Na presença de amados irmãos 
Recebe a minha canção de amor 
Oferta suave de um adorador 
Oferta suave de um adorador 
 

95) DE TODAS AS TRIBOS 
 

De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. 
De tantas culturas, línguas e nações,  
No tempo e no espaço virão Te adorar. 
 

Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. 
Bendito seja o Seu Santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. 
 

Remidos comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar. 
Povo escolhido, Teu reino e nação,  
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No tempo e no espaço virão Te adorar.  
E a nós só cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 
Dons e talentos queremos consagrar,  
E a vida no Teu altar pra Teu louvor 
 

96) DESDE O PRINCÍPIO 
 

Desde o princípio de todas as coisas 
Era o Verbo, Jesus Cristo 
Ele é a imagem do Deus invisível 
A exata expressão do Deus Pai 
Ele mesmo criou o Universo pela Sua palavra 
 

E nos resgatou com imenso poder 
Tirou-nos da morte pra novo viver 
Louvores e glórias a Cristo Jesus 
O verbo de Deus nossa luz 
 

97) DEUS CUIDA DE MIM 
 

Eu preciso aprender um pouco aqui 
Eu preciso aprender um pouco ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 
Porque Ele é quem cuida de mim 
 

Se uma porta se fecha aqui 
Outras portas se abrem ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 
Porque Ele é quem cuida de mim 
 

Deus cuida de mim 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 
 

Se na vida não tem direção, e preciso tomar decisão 
Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão 
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Se uma porta se fecha aqui. Outras portas se abrem ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 
Porque Ele é quem cuida de mim 
 

98) DEUS DA FAMÍLIA 
 

Sei que em minha casa estás 
Sempre cuida do meu lar 
O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar 
Pois sei que Tu és fiel, Tu és fiel a mim 
 

Sei que os meus filhos crescerão 
E terão as bençãos de tuas mãos 
Minha descendência vai a Ti obedecer 
E frutificarão pela fé eu posso ver 
 

Deus da família, abençoe o meu lar 
Deus da família, vem minha casa edificar 
Faça morada eterna em nossos corações 
Deus da família és o Deus do nosso lar 
 

Sei que em minha casa estás 
Sempre cuida do meu lar 
O Senhor é o meu pastor e nada faltará 
Pois sei que Tu és fiel, Tu és fiel a mim 
 

Sei que os meus filhos crescerão 
E terão as bençãos de tuas mãos 
Minha descendência vai a Ti obedecer 
E frutificarão pela fé eu posso ver 
 

Deus da família, abençoa..... 
 

99) DEUS DE AMOR 
 

Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar 
Mas Te entrego os meus temores 
Sei que em Ti, Senhor, posso confiar 
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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 emTti 
Eu Te adoro, Deus de amor 
 

Tantas lutas, tantas dores 
 

Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar 
O Deus a quem eu sirvo, nunca falhou e não falhará 
 

Como é bom poder 
 

100) DEUS DE PROMESSAS 
 

Sei que os Teus olhos 
Sempre atentos permanecem em mim 
E os Teus ouvidos 
Estão sensíveis para ouvir meu clamor 
Posso até chorar 
Mas a alegria vem de manhã. 
És Deus de perto e não de longe 
Nunca mudaste, Tu és fiel! 
 

Deus de aliança, Deus de promessas 
Deus que não é homem pra mentir 
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se 
cumprir. 
 

Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim 
Seus planos não podem ser frustrados 
Minha esperança está 
Nas mãos do Grande Eu Sou. 
Meus olhos vão ver o impossível 
Acontecer. 
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101) DEUS É O NOSSO REFÚGIO 
 

Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força 
Por isso não teremos medo de nada 
 

Se a terra se abalar, e os montes caírem 
Os mares rugirem mostrando sua fúria selvagem 
 

Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força 
Por isso não teremos medo de nada 
 

Se a dúvida chegar 
Saiba que Deus é capaz de acabar com as guerras 
Trazendo tempos de paz 
 

Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força 
Por isso não, não teremos medo de nada 
Medo de nada 
 

102) DEUS ETERNO 
 

Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, Minh 
‘alma tem sede de Ti, Senhor. 
Com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, 
Debaixo de Tuas asas encontro abrigo. 
 

Te louvo e Te bendigo porque és bendito, ó Senhor, 
Glórias ao Deus Eterno; 
Te louvo e Te bendigo porque sempre és comigo, ó Senhor, 
Glórias ao Deus Eterno, Eterno, ao Deus Eterno, 
Glórias ao Deus Eterno, Eterno, 
Ao Deus Eterno, glórias ao Deus Eterno! 
 

103) DEUS É REAL 
 

Se eu fosse contar o que de alguém ouvi,  
Poderia um detalhe esquecer, 
Pois, quando se conta algo que não se viu,  
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Muita gente, talvez, não vá crer. 
Mas o que senti foi o toque da fé,  
E até com os olhos da alma eu vi.  
Dê um tempo e escute, verá, afinal,  
Que o Deus que eu achei é real. 
 

O Deus que o mundo tão lindo criou  
Muito amou a você e a mim. 
Por isso Seu Filho ao mundo mandou  
Nos trazer salvação que é sem fim. 
Mas o que senti foi o toque da fé,  
E até com os olhos da alma eu vi. 
Deixa claro: Ele vive em meu coração.  
Encontrei Seu perdão e a paz sem igual. 
Digo então que meu Deus é real.  
Sim, Deus é real. Deus é real! 
 

104) DEUS ESTÁ AQUI 
 

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

Jesus está aqui ...  
 

O Espírito está aqui... 
 

105) DEUS ESTÁ AQUI (2) 
 

Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui, aleluia 
Tão certo como o ar que eu respiro 
Tão certo como o amanhã que se levanta 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir  
 
Tu és o meu  Senhor, sei que tu podes me ouvir ( 2 vezes)  
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Tão certo como o ar que eu respiro 
Tão certo como o amanhã que se levanta 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir 
 

106) DEUS ESTÁ PRESENTE 
 

Deus está presente, Deus está presente  
Entre pecadores como nós. 
Deus está presente, Deus está presente,  
Deus está presente, pronto a perdoar. 
Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre Si levar, 
Pois Deus está presente, pronto pra salvar, pronto pra ajudar. 
Deus está presente. 
 

107) DEUS FORTE 
 

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

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

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

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

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

Jireh, o Deus da minha provisão 
Shalom, o Senhor é a minha paz 
Shamar, Deus presente sempre está 
El-elion, outro igual não há 
Jeovah Rafa, meu Senhor, que cura toda dor 
Tsidkenu Yaveh, minha justiça é 
Elohim, Elohim Deus, no controle está meu Deus 
Tudo governa 
 

108) DEUS PODEROSO 
 

O nosso Deus é poderoso pra fazer, 
infinitamente mais do que tudo 
do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos 
do que tudo que sonhamos e esperamos 
 

O nosso Deus é poderoso pra mudar 
situações que nos afligem todo dia 
Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos 
não há nada que O possa derrotar 
 

Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus 
os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer 
Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus 
Tudo é possível ao que crê 
 

109) DEUS, SOMENTE DEUS 
 

Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há, 
O ser que pode respirar, existe pra mostrar, 
A glória do Senhor. 
 

Deus, somente Deus, os Seus mistérios pode revelar, 
Os Seus desígnios quem jamais, um dia conheceu. 
Pois Deus, somente é Deus. 
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Deus, somente Deus, domina o trono do universo, 
Que a voz da criação, se erga para dar 
Louvor somente a Deus. 
 

Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar 
A alegria de adorar, desejo de exaltar 
A Deus, somente a Deus. 
 

110) DEUS SUPREMO ÉS 
 

Deus Supremo és, soberano em glória,  
És incomparável em Tua formosura,  
És incomparável em Tua majestade. ( 2x ) 
 

Não há outro deus como Jeová,  
Não há outro deus além do Senhor, 
Não há no céu, não há na terra,  
Não há no mar deus como o Senhor. ( 2x ) 
 

111) DIGNO DE LOUVOR 
 

Digno de louvor é o Senhor dos Exércitos ( 2x ),  
 

Adoramos, adoramos ao Senhor.  
Adoramos, adoramos com louvor. ( 2x ) 
 

112) DIGNOR DE LOUVOR 
 

Honra, glória, força e poder 
Domínio, vitória pertencem a Jesus 
Honra, glória, força e poder 
Domínio, vitória pertencem a Jesus 
Digno é o Cordeiro, digno de louvor 
Deu a Sua vida pois nos amou 
Ele sim nos ama, já nos libertou 
Soberano sobre tudo 
Sobre todos, oh Senhor. 
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Honra, glória, força e poder 
Domínio, vitória pertencem a Jesus 
Honra, glória, força e poder 
Domínio, vitória pertencem a Jesus 
Digno é o Cordeiro, digno de louvor 
Deu a Sua vida pois nos amou 
Fez de nós um povo, ungidos para Deus 
Grandes sacerdotes, para o seu louvor 
 
 

113) DOCE NOME 
 

Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, 
Só de pronunciar o Teu nome 
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, 
Pois de paz Tu inundas meu ser. 
Jesus, que doce nome! 
Que transforma em alegria o meu triste coração. 
Jesus, só o Teu Nome 
É capaz de dar ao homem salvação.  
 

114) E DEUS CRIOU O HOMEM, SIM 
 

E Deus criou o homem, sim, para o louvor da Sua glória, 
Mas esse homem preferiu não dar louvor à Sua glória, 
Por isso Deus mandou Jesus, pra consertar a nossa história. 
Vamos cantar e aprender o que Deus fez pra Sua glória. 
 

Jesus sofreu pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
Jesus morreu pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
Ressuscitou pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
E vivo está pra receber nosso louvor pra Sua glória. 
 

115) EDIFICA 
 

Edifica em mim, uma morada para Ti 
Um lugar onde o Teu espírito, possa sempre estar 
Quero ser um verdadeiro templo, Senhor 
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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 
 

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 ) 
(trino Deus) 
 

116) É BOM LOUVAR 
 

É bom louvar a Deus, pelos feitos Seus  
E pela paz que nos traz  
É bom erguer as mãos, para O adorar   
Dizendo: hosanas ao Rei    
Não há nada, que possa tirar  
A alegria que invade o meu ser   
Que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas 
 

Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir  
A Jesus, que na cruz deu sua vida  
Por que me quis   
 

E me escolheu para estar para sempre ao Seu lado  
Me resgatou e por amor fui por Ele transformado  
O, eh, eh, eh, Ooooooo 
 

117) É TUA GRAÇA 
 

É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, 
É Tua graça que sustenta minha vida. 
Por Teu sangue tenho acesso, a Tua graça preciosa,  
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Te louvo, Te amo Jesus 
 

Tua graça é melhor que a vida 
Tua graça é o que me basta 
Favor imerecido, do céu, do céu, pra mim 
 

118) ELE É EXALTADO 
 

Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu O louvarei,  
Ele é exaltado, pra sempre exaltado, Seu nome louvarei. 
Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar,  
Terra e céus glorificam Seu santo nome. 
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, ( aleluia ! ) 
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. 
 

119) ELE É O LEÃO 
 

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 tempos de guerra. Ó! A esperança de Israel. 
 

120) ELE VEM PRA TE SALVAR 
 

Diga para os temerosos, não há nada a temer 
Poderoso é o Teu Senhor quando clama Seu nome,  
Ele então virá 
 

Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar 
Diga ao cansado, o Teu Senhor virá 
Ele vem para te salvar 
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar 
Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar 
 

Diga para os abatidos, não percam a fé 
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome 
Ele então virá 
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Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar 
Diga ao cansado, o teu Senhor virá 
Ele vem para te salvar 
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar 
Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar 
 

Ele é o teu escudo em meio as lutas.  
Um refúgio na tempestade 
Uma torre na tristeza. Fortaleza em meio a batalha 
 

121) EM AMOR POR MIM 
 

Este é meu corpo partido por ti, traz salvação e dá paz.  
Toma e come, e quando o fizeres, faze-o em amor por mim. 
Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. 
Toma e bebe, e quando o fizeres, faze-o em amor por mim. 
 

122) EM ESPÍRITO, EM VERDADE 
 

Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. ( 2x )  
Rei dos reis, e Senhor, Te entregamos nosso viver. ( 2x ) 
Pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, 
Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do 
Senhor, 
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. 
 

123) EM NOME DO SENHOR JESUS 
 

Em nome do Senhor Jesus,  
Quero me entregar pra sempre ao meu Deus. 
Eu sei que tentações virão,  
Mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. 
Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio 
no Senhor. 
Entrego a Ele o meu futuro,  
Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. 
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124) EM TODO TEMPO 
 

Em todo tempo eu louvarei ao Senhor,  
Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. ( 2x ) 
 

Alegrar-se-á  no Senhor a minha alma.  ( 2x ) 
 

Engrandecei ao Senhor, engrandecei-O comigo, 
E todos, a uma, Lhe exaltemos o nome. ( 2x ) 
 

Seu glorioso nome ( 2x ) 
 

125) EM TUA PRESENÇA 
 

Eu quero estar neste lugar 
Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas 
 

Eu quero estar neste lugar 
Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague 
 

Em Tua presença Senhor Jesus 
Em Tua presença Senhor Jesus 
 

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir 
Meu anseio é, permanecer em Teu amor 
 

Em Tua presença Senhor, em Tua presença 
Em Tua presença Senhor, em Tua presença 
 

126) EM TUA PRESENÇA 
 

Só existe um lugar, onde eu quero estar 
É aos Teus pés, para onde eu irei. 
Pois tu tens as palavras de vida eterna. 
Eu vou regar os Teus pés com minhas lágrimas. 
Me render totalmente em adoração! 
Quebrantado estou, em Tua presença. 
Com o meu louvor, eu vou tocar o Teu coração. 
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Em Tua presença, em Tua presença. 
Em Tua presença, eu vou ficar  
 
 

Te adorar é o meu prazer! 
Pois por mim escolheu morrer. 
Lá na cruz sofreu por mim. 
Mas ressuscitou, pra me salvar! ( 2x ) 
 

Em Tua presença, em Tua presença. 
Em Tua presença, eu vou ficar ( 4x ) 
 

Te adorar é o meu prazer! 
Pois por mim escolheu morrer. 
Lá na cruz sofreu por mim. 
Mas ressuscitou, pra me salvar! ( 2x ) 
 

127) ENCHE-ME, ESPÍRITO 
 

Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar.  
Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. ( 2x ) 
 

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

Ó, dá-me viver cada dia, com sobriedade e temor. 
Em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor.    
Enche-me, Espírito, ... 
 

128) ENTREGA 
 

Te dou meu coração, e tudo que há em mim 
Entrego o meu viver, por amor, a Ti meu Rei. 
Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou 
Meu orgulho vou trocar, pela vida do Senhor 
 

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti 
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti 
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Eu canto esta canção, de entrega a Ti Jesus 
E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz 
Por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor 
Sentir Tua Alegria, partilhando a Tua dor 
 

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. ( 2x ) 
 

129) ENQUANTO EU CALEI 
 

Enquanto eu calei o meu pecado,  
Envelheci, eu sei, de tão cansado. 
Porque a Tua mão pesava sobre mim,  
E o meu vigor chegou ao fim. 
O meu pecado, então, eu não mais ocultei  
Do meu Senhor e Rei. 
Assim eu confessei o meu pecado,  
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado. 
Porque a Tua mão pesava sobre mim,  
E o meu vigor chegou ao fim. 
O meu pecado, então, eu não mais ocultei  
Do meu Senhor e Rei. 
 

130) ENTÃO SE VERÁ 
 

Então se verá o Filho do Homem  
Vindo sobre as nuvens com poder e glória. 
 

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

131) ESSA CANÇÃO 
 

Esta canção é só para Ti, Tu és o motivo primeiro  
Do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero  
 

Levanto minhas mãos no santuário  
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Elevo minha voz para cantar  
De toda Tua glória e majestade  
E graça, que me fazem declarar  
 

Tu és o meu Senhor (és o meu Rei)  
A Teus pés estou (prostrado, ó Deus)  
Eu quero Te servir (com o que sou)  
Como adorador (adorador)  
 

132) ESSE É O NOSSO DEUS 
 

Tua graça é tudo para mim, em Tua palavra eu posso crer  
Espero em Ti, renova-me, pelo Teu Espírito  
 

E eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés  
E aqui Te adorarei  
 

Tua presença em mim guia o meu viver  
Em Tua palavra há poder  
Restauração e redenção, liberdade encontro em Ti  
E eu me prostro aos Teus pés  
Eu me prostro aos Teus pés  
E aqui Te   adorarei  
 

Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou  
Grande é o amor que derramou,   
Este é o nosso Deus  
A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor  
Servo se fez mesmo sendo Rei, este é o nosso Deus 
 

E eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés  
E aqui Te adorarei  
 

133) ESPEREI CONFIANTEMENTE 
 

Esperei confiantemente no Senhor,  
E Ele se inclinou para mim. 
E me ouviu quando clamei por socorro ( 2x ). 
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E me pôs nos lábios uma nova canção,  
Um hino de louvor ao nosso Deus. 
Muitos verão estas coisas com temor  
E confiarão no Senhor. 
Tirou-me de um poço de lama e perdição;  
Colocou-me os pés sobre a rocha, 
E me firmou os passos, e me firmou os passos. 
 

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

134) ESTÁ ESCRITO 
 

Vou esperar em Deus, vou confiar nas promessas  
Não vou deixar de crer, vou caminhar pra alcançar o melhor  
Vou esperar em Deus¸ vou confiar nas promessas  
Não vou deixar de crer, vou caminhar pra alcançar o melhor  
 

Se a tempestade levantar, sei que não vai me derrubar  
Se o inimigo me tentar, cheio de fé vou declarar  
 

Está escrito, quem confia em Deus não se confundirá  
Está escrito, quem muito semeia muito colherá!  
 

Vou esperar em  
 

Aquele que bater à porta se abrirá  
O que se humilhar Deus mesmo exaltará 
Aquele que bater à porta se abrirá  
O que se humilhar Deus mesmo exaltará 
 

Quem fez a promessa e poderoso pra cumprir  - ( 2x ) 
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135) ESTAMOS AQUI NESTA NOITE 
 

Estamos aqui esta noite, para louvar, para louvar 
Unidos num só amor, para adorar ao Senhor Jesus 
Para adorar ao Senhor Jesus 
 

Aleluia!!  Aleluia!! Aleluia!!  Aleluia!! 
 

Abra o seu coração, e cante a ele uma canção de amor 
Abra o seu coração, e cante a ele uma  canção de amor 
 

136) ESTAMOS AQUI PARA CELEBRAR 
 

Estamos aqui para celebrar 
E com alegria nosso Deus exaltar 
Pois Ele abriu as janelas do céu 
E fez cumprir Sua palavra 
Que os nossos celeiros iriam transbordar 
 

Estamos aqui... 
 

Celebrai, exaltai óh Rei. 
Proclamai Seu nome em todas as nações 
Celebrai, exaltai óh Rei. 
Proclamai Seu nome em todas as nações 
 

Em vitória adoramos, ao nosso Deus que é fiel 
Em vitória Celebramos, ao nosso Deus  
Ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel 
 
 

137) ÉS ADORADO 
 

És adorado em nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. 
A Tua presença nos alegra, Tua bondade nos atrai. 
Teus filhos somos e Teu povo, Aqui reunidos vem, Senhor. 
Dá-nos beber Teu vinho novo, recebe em troca o nosso amor. 
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És adorado em nosso meio, Cristo, ó filho de Davi.(Bis) 
Servir-Te sempre é nosso anseio, dedicamos-nos a Ti.(Bis) 
Teus servos somos, co-herdeiros; Teus mandamentos, nossa 
luz; 
Tu és perfeito, és o primeiro, Amado Deus, Senhor Jesus. 
 

És adorado em nosso meio, Santo Espírito de amor.(Bis) 
E lanças fora todo o medo, vero Deus Consolador.(Bis) 
Selados fomos com Teu selo; Garantes nossa redenção; 
Vem nos  encher de santo zelo;Aquece a nossa comunhão, 
 

Consolador, Senhor Jesus, 
Eterno Pai. Amém, amém, amém! 

 
138) ÉS AMÁVEL 

 

Revelaste o Teu amor Senhor, por nós, na cruz!  
Demonstrando-nos eterna compaixão! 
Salvação concede a todo que confia em Ti. 
Jesus, Tu és o Deus da nossa redenção! 
 

És amável, Tu és Santo, concedeste o que tens de melhor! 
És tão doce, compassivo! Cristo vivo, Tu és Deus!  
 

Mestre e Autor da vida vem, reinar em mim. 
Desejável é Tua vontade! 
Brilhe, através de mim, o amor o Teu amor. 
E dar-Te-ei louvor, eternamente! 
 

És amável, Tu és Santo, concedeste o que tens de melhor! 
És tão doce, compassivo! Cristo vivo, Tu és Deus!  
 

139) ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA 
 

Espírito, enche a minha vida,  
Enche-me do Teu Poder, pois de Ti eu quero ser,  
Espírito, enche o meu ser. 
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As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor adorar. 
Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar 
Diante do Teu altar. 
 

140) ESPÍRITO SANTO DE DEUS 
 

Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. ( 2x ) 
 

Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, 
O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.  
 

141) ESTAMOS REUNIDOS AQUI, SENHOR 
 

Estamos reunidos aqui, Senhor,  
Porque temos conhecido o Teu amor. 
Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, 
Pois Tua glória tem enchido este lugar. Ó Aleluia! 
Pois Tua glória tem enchido este lugar. 
 

142) ESTA PAZ 
 

Esta paz que eu sinto em minh ‘alma  
Não é porque tudo me vai bem; 
Esta paz que eu sinto em minh ‘alma  
É porque confio em meu Senhor.  
 

Não olho as circunstâncias,                   
Não, não, não, olho o Seu Amor, 
Não me guio por vistas, alegre estou. 
 

Este gozo que eu sinto em minh ‘alma  
Não é porque tudo me vai bem. 
Este gozo que eu sinto em minh ‘alma  
É porque confio em meu Senhor. 
 

Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, 
Ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, 
Hei de confiar... 
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143) ESTOU AQUI PRA CELEBRAR 
 

  Só Tu és digno de receber adoração 
Meu coração se alegra por estar aqui 
  Eu abro mão de tudo pra poder Te alegrar 
Porque eu sei que o Senhor ama 
Quando estou em Tua presença 
 

  Não há lugar melhor pra eu poder estar 
  Não há lugar melhor pra eu poder Te celebrar 
  Não há lugar melhor pra eu poder estar 
  Não há lugar melhor pra eu poder Te celebrar 
 

  Eu estou aqui pra celebrar, Senhor Oooooooooooooo 
  E Te entregar a adoração que é Tua Somente Tua 
  Eu estou aqui pra celebrar, Senhor Oooooooooooooo 
  E Te entregar a adoração que é Tua Somente Tua. 
 

144) ESTOU AQUI PRATE LOUVAR 
 

Estou aqui pra Te louvar, estou aqui pra Te exaltar 
Estou aqui pra Te adorar, estou aqui porque Te amo Jesus 
 

Toda a minha vida eu rendo a Ti. 
Todo meu ser pertence a Ti 
Quero ser só Teu, somente Teu 
Meu coração entrego totalmente a Ti 
 

Eu jamais deixarei de Te amar Jesus . ( 3x ) 
 

145) ESTRELA DA MANHÃ 
 

És a nossa Estrela da Manhã,  
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, 
Em Tuas mãos está todo o vencer,  
Resposta a todo aquele que clamar, 
A Verdade é Tua palavra, que não pode mentir,  
Por isso estamos aqui: 



Igreja Presbiteriana SJCampos 

56 

 
Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor, 
Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar 
Para sempre, pra sempre, ó meu Deus. 
 

146) EU CELEBRAREI 
 

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

Eu O louvo e O adoro porque tem triunfado. 
Eu O louvo e O adoro porque tem triunfado. 
 

147) EU ESCOLHO DEUS 
 
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus 
Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do Teu Lado 
Senhor, desde o ventre da minha mãe 
Eu sou povo exclusivo Teu 
Eu sou abençoado, se vivo obediente 
Mas todo dia o pecado vem, me chama 
Todo dia as propostas vêm, me chamam 
Todo dia vêm as tentações, me chamam 
Todo dia o pecado vem 
Mas eu escolho Deus 
Eu escolho ser amigo de Deus 
Eu escolho Cristo todo dia 
Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus 
 
 

148) EU E MINHA CASA 
 

Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir 
Com toda a minha força e entendimento, 
Quero dedicar, o meu lar a Ti. 
 

Eu e minha casa serviremos a Deus!!!  
Eu e minha casa serviremos a Deus!!!  
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Eu e minha casa serviremos a Deus!!!  
Com alegria!!!    
 

Será abençoada minha descendência 
Frutificará à sua presença 
Como bom perfume meus filhos irão 
Perfumar todas as nações!!! 
 

Eu e minha casa serviremos a Deus!!! 
Eu e minha casa serviremos a Deus!!!     
Com alegria!!! 
 

149) EU TE AGRADEÇO 
 

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

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

A honra, a glória, a força 
Todo louvor a Deus 
E o levantar das minhas mãos 
É pra dizer que Te pertenço, Deus 
 

Eu Te agradeço, Deus  
Que no deserto  
Não me deixou morrer e nem desanimar  
E como aquela mãe que não desiste  
Você não se esqueceu, você insiste  
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Você mudou a minha história 
E fez o que ninguém podia imaginar 
Você acreditou e isso é tudo 
Só vivo pra você, não sou do mundo, não 
 

A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus 
E o levantar das minhas mãos 
É pra dizer que Te pertenço, Deus 
 

150) EU TE QUERO 
 

Eu te quero mais do que o ouro 
Eu Te quero mais do que os tesouros 
Eu Te quero mais do que a minha vida, Senhor 
 

Te desejo mais do que mil bênçãos 
meu anseio é agradar Teu coração 
Outro bem não possuo além de Ti, Senhor 
 

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

151) EU TE BENDIREI 
 

Eu Te bendirei, quando Tuas bênçãos eu provar   
Quando Teu rio me saciar, eu Te bendirei   
 

Eu Te bendirei, quando no deserto estiver   
Quando a solidão me envolver, eu Te bendirei   
 

Pelas bênçãos recebidas, Te dou louvor   
Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou  
 

Eu Te bendirei, oh Senhor, eu Te bendirei   
Eu Te bendirei, oh Senhor, Teu Glorioso nome bendirei   
 

Eu Te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim   
Quando tudo certo estiver, eu Te bendirei   
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Eu Te bendirei, num caminho de aflição  
Se a dor tomar meu coração, eu Te bendirei  
 

Pelas bênçãos recebidas, Te dou louvor   
Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou   
 

Eu Te bendirei, oh Senhor, eu Te bendirei   
Eu Te bendirei, oh Senhor   
Teu Glorioso nome bendirei   
 

Oh soberano Deus, em Ti confiarei   
Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei   
 

Eu Te bendirei, oh Senhor, eu te bendirei   
Eu Te bendirei, oh Senhor   
Teu Glorioso nome bendirei   
 

152) EU POSSO ESCUTAR 
 

Eu posso escutar, o exército de Deus 
Marchando sobre a terra em plano de guerra vai. 
Já ouço o louvor que é arma de vitória. 
O exército de Deus.( 3x ) 
Marchando vai. 
 

153) EU SÓ CONFIO NO SENHOR 
 

Eu só confio no Senhor que não vai falhar,  
Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. 
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar,  
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. 
Posso confiar, posso confiar,  
Que um lar no céu Cristo vai me dar.  
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar,  
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. 
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154) EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA 
 

Eu sou a Videira verdadeira,  
E o meu Pai é o agricultor. 
Como o Pai me amou também eu vos amei,  
Permanecei no meu amor. 
 

O meu mandamento é este:  
Que vos ameis uns aos outros. 
O meu mandamento é este:  
Que vos ameis uns aos outros,  
Assim como eu vos amei. 
 

155) EU TE AMO, Ó DEUS 
 

Eu Te amo, ó Deus, e com minha voz Te adorarei, ó Rei meu  
E a Ti eu entoarei todo o meu louvor.  
Que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, 
Que seja um doce, doce som para Ti. 
 

156) EU VEJO A GLÓRIA 
 

Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui 
A Sua mão o Seu poder sobre mim 
Os céus abertos hoje eu vou contemplar 
O amor descer nesse lugar 
 

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

157) EXALTAR-TE-EI 
 

Exaltar-Te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o Teu nome. ( 2x ) 
Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome.   
Para sempre Te bendirei e louvarei o Teu nome.  
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Levantai, ó portas, vossas cabeças,  
Levantai-vos ó portais eternos, 
Para que entre o Rei, o Rei da Glória. 
Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? 
 

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

158) FAMÍLIA 
 

Te agradeço pela minha família 
E por Tua presença no meu lar 
Te agradeço pelo pão de cada dia 
Que o Senhor nunca deixou faltar 
Te agradeço pela nossa harmonia 
Só em Ti Senhor podemos confiar 
Já te agradeço pelas Tuas maravilhas 
E os milagres que ainda há de operar 
A minha família é bênção do Senhor 
Me ensina a tratar minha família com amor 
Edifica minha casa para o Teu louvor 
A minha família é um presente do Senhor 
 

159) FAZ CHOVER 
 

Assim como a corça anseia por águas 
Como terra seca precisa da chuva 
Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu 
 

Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar 
Vem com o Teu rio, Senhor Jesus 
Inunda o meu coração 
 

160) FAZ-ME CHEGAR AOS TEUS RIOS 
 

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

Faz-me viver nos Teus rios, Senhor ( 3x ), 
Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. 
 

161) FOME 
 

Venho a Ti pois sei que só Tu podes me tocar 
Tenho fome mas o Teu amor me suprirá 
Eu espero por Ti, sim espero por Ti. 
 

Me rendo aos Teus pés, me prosto a quem Tu és, 
Jesus meu coração vive por Ti. 
 

Quebrantado vou a Ti, pois Tu me abraçarás 
Estou cansado mas Teu toque me restaurará 
Eu espero por Ti, sim espero por Ti  
 

Me rendo aos Teus pés, 
Me prosto a quem Tu és, Jesus meu coração vive por Ti. ( 2x ) 
 

162) GLÓRIA AO TEU NOME 
 

Pai eu Te amo, Te louvo e Te adoro.  
Glória ao Teu Nome em toda a terra.  
Glória ao Teu Nome, glória ao Teu Nome,  
Glória ao Teu Nome em toda a terra. 
 

Cristo, eu Te amo,  
Espírito, eu Te amo, ... 
 

163) GLÓRIA PRA SEMPRE 
 

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

164) GRANDE É O SENHOR E MUI DIGNO 
 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,  
Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte,  
A alegria de toda a terra.  
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,  
E que nos ajuda contra o inimigo, 
Por isso diante d’Ele nos prostramos. 
Queremos o Teu nome engrandecer  
E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. 
Confiamos em Teu infinito amor,  
Pois só Tu és o Deus Eterno, sobre toda a terra e céu. ( 2x ) 
 

165) GRANDE É O SENHOR 
 

Grande é o Senhor, Grande é o Senhor   
Suas grandes obras não tem fim. Seus olhos estão sobre mim 
 

Grande é o Seu amor, derramado em mim pelo espírito 
Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu 
Agradável é a Sua vontade, eterna é a Sua bondade 
 

166) GRANDE É O SENHOR, REI DO UNIVERSO 
 

Grande é o Senhor, Rei do Universo ( 3x ), 
Porque grande é 
Hosana nas alturas ( 3x ),  
Porque grande é ... 
Bendito é, bendito o que vem ( 3x ), 
Em nome de Deus ... 
Hosana nas alturas ( 3x ), Porque grande é, porque grande é. 
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167) HÁ MOMENTOS 
 

Há momentos em que as palavras não resolvem, 
Mas o gesto de Jesus, na cruz, demonstra amor por nós. 
Foi no calvário que Ele, sem falar,  
Mostrou ao mundo inteiro o que é amar.  
 
Aqui no mundo as desilusões são tantas,  
Mas existe uma esperança: é que Cristo vai voltar.  
 

168) HÁ MOMENTOS QUE, NA VIDA 
 

Há momentos que, na vida, pensamos em olhar pra trás, 
Mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. 
E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, 
E clamamos o nome, o nome de Jesus,  
Ele nos ajuda a carregar a cruz. 
 

169) HÁ UM DOCE ESPÍRITO AQUI 
 

Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. 
Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. 
 

Doce presença, presença santa,  
Vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. 
Te adoraremos por Tua presença aqui,  
O que renovará os nossos corações,  
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. 
 

Se te achas salvo e, ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor, 
Rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. 
  

170) HINO AO AMOR 
 

Que o amor cresça, sempre em graça e força 
E ultrapasse os portais do coração. 
Seja ouvido, seja visto além dos olhos. 
Seja mais, muito mais do que a razão. 
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Que o amor fale sempre de esperança, 
Mesmo se tudo sugerir que não. 
Que ele mostre 
Sempre onde existe um porto, 
Pois o amor é bem mais que emoção. 
 

Que o amor determine um só caminho. 
Seja Cristo o alvo comum, 
Cada qual seu amor no amor de Cristo, 
P’ra que os três venham 
A ser somente um. ( 2x ) 
 

171) HOJE É TEMPO 
 

Hoje é tempo de louvar a Deus,  
E em nós agora habita o Seu Espírito. 
Então é só cantar e a Cristo exaltar,  
E Sua Glória encherá este lugar. 
Vem louvar  ( vem  louvar  ), vem louvar  ( vem  louvar  ) ! 
 

No meio dos louvores Deus habita  
E é Seu prazer cumprir o que nos diz. 
Então é só cantar e a Cristo exaltar,  
E Sua Glória encherá este lugar. 
Vem louvar  (  vem  louvar  ),  vem louvar (  vem  louvar  ), 
Vem louvar !   
 

172) HOMEM DE GUERRA 
 

Homem de guerra é Jeová, Seu nome é temido na terra. 
A todos os seus inimigos venceu,  
Deus grande e temível em louvores. 
 

Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? 
Que me livra do mal e me dá poder para guerrear?  
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173) HOSANA 
 

Hosana, hosana ao Rei!  ( 2x ) 
 

Mantos e palmas espalhando vai  
O povo alegre de Jerusalém;  
Lá bem ao longe começa a ver  
O Filho de Deus que montado vem. 
Enquanto mil vozes ressoam por aí:  
“Hosana ao que vem em nome do Senhor!” 
Com um alento de grande exclamação  
Prorrompem com voz triunfal: 
 

Hosana, hosana ao Rei! ( 2x ) 
 

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

174) IEHOVAH 
 

Ie, Iee, Iehovah, Ie, Iee, Iehovah.   ( 2x ) 
Eu sou grato por tudo que tenho.  
O tesouro maior deste mundo 
Me foi dado com herança eterna:  
Maior prova de um amor tão 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 em todo tempo,  
Seu louvor estará continuamente 
Em meus lábios e também no coração,  
Jesus Cristo será sempre minha canção. 
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175) IGREJA 
 

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 há 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 nossas vidas 
Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos  
Vem Senhor e reina hoje aqui 
 

Vem Senhor, Vem Senhor, Vem Senhor e reina hoje aqui 
 

176) INCALCULÁVEL 
 

Maior que o mais alto monte é o amor de Deus, o Pai 
Profundo como o oceano, Sua beleza me atrai 
Tão largo quanto o universo, como posso entender? 
Um Deus assim tão grande veio ao mundo pra morrer 
 

Oh oh, Deus de tal maneira me amou 
Oh oh, que Seu próprio filho entregou 
O Seu amor, é sem medidas, infinito é 
O Seu amor, pagou a minha dívida na Cruz 
O Seu amor, é sem medidas, infinito é 
O Seu amor, pagou a minha dívida na Cruz 
Hoje tenho vida em Cristo Jesus 
 

Alto é Intransponível, profundo também, mas acessível 
A Sua extensão é incomparável 
O amor de Jesus é incalculável 
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Oh oh, Deus de tal maneira me amou 
Oh oh, que Seu próprio filho entregou 
 

177) INFINITAMENTE MAIS 
 

Sim eu sei, Senhor, que Tu és soberano. 
Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. 
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria, 
E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. 
 

Sim eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. 
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. 
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria 
E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. 
 

Fiel é Tua palavra, ó Senhor, 
Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor, 
Pois sei que tenho crido 
Também sei que és poderoso 
P’ra fazer infinitamente mais. ( 3x ) 
 

Do que tudo que pedimos, infinitamente mais. 
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. 
Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. 
Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. 
 

178) JERUSALÉM 
 

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

179) JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER 
 

Jesus Cristo mudou meu viver, ( 2x ) 
É a Luz que ilumina meu ser,  
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. 
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Diferente hoje é meu coração, ( 2x )  
Cristo deu-me paz e perdão,  
Sim, diferente hoje é meu coração. 
 
O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, 
Tudo agora é diferente, isto falo a toda gente,  
Pois Cristo deu-me o seu amor.  
 

180) JESUS EM TUA PRESENÇA 
 

Jesus, em Tua presença, reunimo-nos aqui.   
Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti. 
Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós,  
E nos deu completo acesso ao coração do Pai. 
 

O véu que separava já não separa mais.  
A luz, que outrora apagada,  
Agora brilha e cada dia brilha mais. 
Só pra Te adorar, e fazer Teu nome grande,  
E Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. 
 

181) JESUS ESTÁ VIVO 
 

Jesus está vivo, Ele ressuscitou  
Ao terceiro dia após Sua morte. 
Não está mais na cruz, mas no coração daquele que O ama  
E O reconhece como verdadeiro Filho de Deus,  
Como verdadeiro Filho de Deus. 
 

Jesus voltará a qualquer momento do dia ou da noite. 
Não sei quando será, só sei que Ele vem, vem para buscar 
Todo aquele que n’Ele creu de coração  
E de coração fez a vontade de Deus! 
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182) JESUS PROVOU 
 

Jesus provou o Seu amor por mim. 
No calvário isto aconteceu. 
A Sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. 
 

Ele quer que eu O siga cada dia. 
Não me deixa só, mas diz: 
“Estou contigo, venha o que vier. 
Não te deixarei, não te deixarei, filho meu”. 
 

O Seu amor eu aceitei enfim, 
E tudo novo se tornou para mim. 
Eu vivo agora só pra Seu louvor 
E Seu amor compartilhar. 
 

Ele quer que eu O siga cada dia. 
Não me deixa só, mas diz: 
“Estou contigo, venha o que vier. 
Não te deixarei, não te deixarei. filho meu”. 
 

Ó sim, Ele é fiel, e cuidará de mim. 
Que grande o amor, o amor, de meu Jesus  
 

183) JESUS VIRÁ OUTRA VEZ AQUI 
 

Num dia lindo almejo eu encontrar  
A eterna glória que prometida está. 
Gozo e alegria posso então sentir,  
Pois Jesus Cristo já está por vir. 
Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. 
E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos:  
Ele é o nosso Senhor. 
 

Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz,  
Foi tentado e não pecou jamais. 
A Sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto:  
Ele é o nosso Senhor. 



Igreja Presbiteriana SJCampos 

71 

 

184) LÁ ESTA O MEU TESOURO 
 

Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro 
Onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor 
Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro 
Onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor 
Ao Senhor 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, hinos de louvor 
Ao Senhor 
 

185) LEÃO DE JUDÁ 
 

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!” ( Hei !) 
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! ( 2x ) 
 

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

186) LANCEMOS SOBRE DEUS 
 

Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, 
Pois Ele tem cuidado de nós. 
Assim falou Jesus: 
“Olhai os passarinhos, não guardam comida p’ra amanhã, 
Mas o nosso Pai celestial lhes dá. “ 
 

Assim falou Jesus : “Olhai no campo os lírios, 
Não fazem roupas pra vestir, Mas nosso Pai celestial lhes dá.” 
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Sim, de nós Deus tem cuidado, Jesus assim falou que o Pai 
do céu 
Em Seu grande amor tem cuidado de nós. 
 

187) LOUVA A DEUS 
 

Louva a Deus, louva a Deus 
E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm! ( 2x ) 
 

E ao coração abrir, águas vivas, do interior irão fluir. ( 2x ) 
 

Ao Seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo 
Meu irmão! ( 2x ) 
 

Glória a Deus, glória a Deus e ao Senhor Jesus 
De quem as bênçãos vêm! ( 2x ) 

 
188) LOUVAI A DEUS 

 

Louvai a Deus, diante de toda a terra 
Exaltai a Deus na beleza, da Sua santidade 
 

Pois da vida Ele é o autor, nosso Pai consolador 
Santo Espírito vem encher 
Nossas vidas com o Teu poder 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 
189) LOUVAI A DEUS NO SEU SANTUÁRIO 

 

Louvai a Deus no Seu santuário 
E no firmamento, obra do Seu poder. ( 2x ) 
 

Louvai-O ao som da trombeta! 
Louvai-O com saltério e com harpa. 
Louvai-O com adufes e com danças, 
Com instrumentos de cordas 
E com flautas. 
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Louvai-O pelos Seus poderosos feitos. 
Louvai-O consoante, a Sua muita grandeza.  
 

Louvai-O com címbalos sonoros, 
Louvai-O com címbalos retumbantes. 
 

Todo ser que respira, louve ao Senhor, 
Todo ser que respira, ame ao Senhor.  
 

190) LOGO DE MANHÃ 
 

Logo de manhã quero Te buscar,  
Tua voz ouvir, Teu amor sentir, 
Estender as mãos para Te louvar,  
Derramar meu coração sobre o Teu altar. 
Pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim,    
Vou Te seguir e Te amar até o fim. 
 

E no fim do dia, quando o sol se for,    
Te adorarei, Te darei louvor.  
Mesmo escura a noite, brilha a Tua luz,  
E em Teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. 
 

191) LOUVA, Ó MINH’ALMA AO SENHOR 
 

Louva ó minh ‘alma ao Senhor (louvarei ao Senhor). ( 2x )  
 

Por toda a minha vida cantarei louvores ao meu Deus, 
Enquanto eu viver. 
 

Não confiarei nem em príncipes nem em filhos de homens, 
Em quem não há salvação. ( 2x ) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor! ( 2x ) 
 

192) LOUVEMOS AO SENHOR 
 

Louvemos ao Senhor (louvemos ao Senhor), 
Louvemos ao Senhor, 
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Adoremos no Seu Santo Monte, nosso amado Pai,  
Seu Nome é Santo.  ( 2x ) 
Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é Santo, 
Pois Seu nome é Santo, tão Santo.  ( 2x ) 
 

Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, 
Excelso, Supremo, e mui digno de louvor. ( 2x ) 
 

Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.  ( 2x ) 
 

Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor  
Em nosso novo coração, 
Pois morreu a nossa morte pra vivermos Sua vida,  
Nos trouxe grande salvação. 
 

Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei. ( 2x ) 
 

193) MAIOR O QUE ESTA EM NÓS 
 

Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso,  
é nossa herança 
Todas as bençãos de Deus pra nós,  
Tomamos posse é nossa herança 
Toda vida, todo poder, tudo o que Deus tem para dar 
Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá 
 

Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo  
 

194) MAIS QUE UMA VOZ 
 

Eu queria ter mais que uma voz, mas que um amor 
E uma vida pra Te oferecer, pois Tu és muito mais 
Que eu possa ter em meu ser 
 

Tu és o Autor, aquele que pintou 
Com perfeição a vida, Tu és o Senhor 
Aquele que me amou e és o meu Deus 
Meu Senhor, minha vida é para Teu Louvor 
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Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para Teu Louvor 
 

195) MAJESTADE E GLÓRIA 
 

Ao Deus que nos guarda de tropeçar 
Para nos apresentar puros, diante da Sua glória, 
 

Ao único Deus, Salvador, por meio de Cristo, o Senhor. 
 

Majestade e glória, poder e reino, 
Antes e agora e para todo o sempre! 
 

196) MARAVILHOSO ÉS 
 

Quão formoso és, Rei do universo,  
Tua glória enche a terra e enche os céus 
Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus 
Tua glória enche a 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 
 

197) MARCA DA PROMESSA 
 

Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até 
Tramam contra mim 
Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos 
E me fazer desistir 
 

Mas quem vai apagar o selo que há em mim, 
A marca da promessa que Ele me fez? 
E quem vai me impedir, se decidido estou? 
Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir 
O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez 
Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos 
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Se tentam destruir.................. 
 

Eu tenho a marca da promessa 
Eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez (repete 2x) 
Mas quem vai apagar o selo que há em mim, 
A marca da promessa que Ele me fez? 
E quem vai me impedir, se decidido estou? 
Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir 
 

198) MARCA DE CRISTO 
 

Nenhum só plano Teu Senhor   
Deixará de se cumprir  
O que Tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair  
Toda criação espera  
Ver Tua glória em nós brilhar   
Nisto eu empenho a minha vida   
Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar   
 

Eu tenho a marca de Cristo em mim   
Em meu coração está escrito Seu nome  
Seguir os Seus passos é o desejo meu  
E corresponder ao chamado de Deus  
 

Eu tenho a marca de Cristo em mim   
Prossigo vencendo como Ele venceu  
Persigo o destino escrito pra mim   
De herdar o Seu reino andando em vitória  
E correspondendo ao chamado de Deus  
 

Na minha fraqueza me fortaleci, na Tua presença Senhor  
Na Tua palavra encontro poder, pra ser mais do que vencedor  
 

199) MEU BARQUINHO 
 

O vento balançou meu barco em alto mar     
O medo me cercou e quis me afogar     
Mas então eu clamei: Oh filho de Davi     
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Ele me escutou por isso estou aqui     
O vento Ele acalmou, o medo repreendeu     
Quando Ele ordenou. o mar obedeceu     
 

Não temo mais o mar pois firme está minha fé     
No meu barquinho está Jesus de Nazaré     
Se o medo me cercar ou se o vento soprar     
Seu nome eu clamarei Ele me guardará 
 

Não temo mais o mar pois firme está minha fé     
No meu barquinho está Jesus de Nazaré     
Se o medo me cercar ou se o vento soprar     
Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá     

 
200) ME DERRAMAR 

 

Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro o meu coração 
Meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim 
És fiel, senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim 
Ao sentir Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser 
No calor deste lugar, eu venho 
 

Me derramar, dizer que Te amo 
Me derramar, dizer Te preciso 
Me derramar, dizer que sou grato 
Me derramar, dizer que és formoso 
 

201) MENTE E CORAÇÃO 
 

Ah, como é bom poder, aos pés da cruz depositar 
Este meu fardo, pesado e árduo, de carregar. 
E não ter que andar, ansioso de nada, 
Senão a Deus tudo levar, em grata e súplice oração. 
E a paz de Deus então, mente e coração guardará 
Em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder, como é bom saber. 
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202) MEU TRIBUTO 
 

Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, 
Que vem demonstrar, quanto amor Tu tens, ó Deus, por mim! 
As vozes de milhões de anjos, não poderiam expressar 
A gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti. 
A Deus demos glória, (3x) Que por nós tanto fez. 
 

Foi na cruz que salvou-me,  
Seu poder restaurou-me, (a Deus) 
Sim, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. 
 

Quero viver aqui, para adorar-Te, meu Senhor, 
E se surgir um louvor, ao Calvário seja sim, 
Seja sim. 
 

Foi na cruz que salvou-me, Seu poder restaurou-me 
A Deus (sim a Deus) demos glória 
Que por nós tanto fez! 
 

203) MEU BOM JESUS 
 

És Tu única razão, da minha adoração oh Jesus. 
És Tu única esperança que anelo ter, oh Jesus. 
Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado 
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei 
 

Eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei meu bom Jesus 
 

És Tu única razão............. 
Eu Te louvarei..................  
 
Em todo tempo Te louvarei, em todo tempo Te adorarei 
Em todo tempo Te louvarei, em todo tempo Te adorarei  
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204) MEU CORAÇÃO TRANSBORDA 
 

Meu coração transborda de amor,   
Porque meu Deus é um Deus de amor. 
Minh ‘alma está repleta de paz,   
Porque Jesus é a minha paz. 
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,  
Eu digo: por quê? 
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia,  
Aleluia, aleluia, aleluia, amém. 
 

205) MEU REFUGIO 
 

És o meu refúgio, minha Fortaleza - homens 
Meu socorro eterno, És o meu abrigo - homens 
És o meu refúgio, minha Fortaleza - mulheres 
Meu socorro eterno, És o meu abrigo - mulheres 
 

Quando o mar, se agitar, confiarei em Ti Senhor 
E se terra se abrir, confiarei em Ti meu Deus 
 

206) MEU RESPIRAR 
 

Este é o meu respirar, este é o meu respirar 
Teu Santo Espírito, vivendo em mim 
 

E este é o meu Pão, Jesus tu és meu Pão 
Tua vontade feita em mim 
 

E eu, eu nada sou sem Ti. E eu, perdido estou sem Ti 
 

207) MINHA CASA E EU 
 

Encha o meu lar com Tua presença 
Só Tu és digno de referência 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
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Serviremos ao Senhor 
 

Comprometidos em viver em santidade 
Dobrando os joelhos só para ti 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Serviremos ao Senhor 
 

Orando juntos, ficando juntos 
Tempestades resistiremos, confiando no Senhor 
Lado a lado, pais e mães 
Irmãs e irmãos, em harmonia e amor 
 

Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Minha casa e eu, serviremos ao Senhor 
Serviremos ao Senhor   -   3 x 
 

208) MINH’ALMA ENGRANDECE AO SENHOR 
 

Minh ‘alma engrandece ao Senhor,  
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Pois com poder tem feito grandes coisas,  
E com misericórdia, demonstrado amor. 
Santo, Santo, Santo é o Senhor! ( 2x )  
 

Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito,  
Tem feito Sua vida florescer. Santo, Santo,  
 

209) MÃO NO ARADO 
 

Quem tem posto a mão no arado, 
Não pode mais olhar pra trás! 
Pois quem no arado põe a mão, 
Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. 
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Quem tem posto a mão no arado, 
Não pode mais olhar pra trás! 
Pois quem no arado põe a mão 
Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. 
 

Lança a semente, espalha pelo chão 
Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. 
 

Quem em Cristo põe a vida, 
Não pode mais olhar pra trás! 
Pois quem ao mestre deu a mão 
Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. 
 

Prega a palavra, ensina ao Teu redor; 
Mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. 
Quem tem posto. 
 

210) NÃO HÁ DEUS MAIOR 
 

Não há Deus maior, não há Deus melhor 
Não há deus tão grande, como o nosso Deus 
 

Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas 
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, 
 

Para o Seu louvor, para o Seu louvor 
Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor 
 

211) NÃO HÁ IMPOSSÍVEL 
 

Não há impossível para Deus, não, não, não, não, não há 
Meu Deus tem todo o poder 
Ele fez tudo que existe no céu terra e mar 
Meu Deus tem todo o poder. 
 

Não há impossível não, tudo é possível sim! Meu Deus tem 
todo o poder. 
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Ele fez tudo que existe no céu terra e mar. Meu Deus tem todo 
o poder. 
 

212) NÃO A NÓS, SENHOR 
 

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,  
Mas ao Teu Nome dá glória, 
Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. ( 2x ) 
 

Por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? 
No céu está o nosso Deus, e tudo faz como Lhe agrada.  
Não a nós, Senhor, não há....... 
 

Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas, 
E se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos? 
Não a nós, Senhor,  
 

213) NÃO HÁ O QUE TEMER 
 

Eu sou o Senhor, Rei de Israel 
Santo Redentor, começo e o fim 
Sou o Criador, o verdadeiro Deus 
Eu sou a cura, Sou o poder 
 

Eu sou o Amém, estrela da manhã 
Eu morri na cruz, trouxe Salvação 
Conheço a tua dor, ouço o teu clamor 
E minha destra, não falhará 
 

Não há o que temer, contigo eu estou 
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus 
Te fortalecerei, te sustentarei 
Com minha mão, eu serei fiel 
 

214) NÃO SE TURBE O VOSSO CORAÇÃO 
 

Não se turbe o vosso coração, 
Credes em Deus e também em mim 
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Na casa de meu pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim eu não teria dito 
Vou preparar-vos um lugar, 
Eu virei vos levarei para mim mesmo. 
Vós conheceis o caminho 
Para onde eu vou. 
Eu sou o caminho a verdade e a vida, 
Ninguém vem ao pai a não ser por mim. 
Em verdade eu vos digo, 
Porque eu vou para o pai, 
Mas aquele que crê em mim obras maiores fará. 
Se me amares verdadeiramente 
Guardareis os meus mandamentos, 
Eu rogarei ao Pai 
E Ele vos dará o Consolador. 
O Espirito da verdade 
Que o mundo não pode receber, 
Mas Ele habita em vós, 
E estará em vós pra sempre. 
Aquele que tem os meus mandamentos 
E os guarda, 
Esse é o que me ama. 
E se alguém me amar, 
Será amado por meu Pai, 
 

E eu também o amarei 
E me manifestarei a ele. 
 

215) NÃO TENHAS SOBRE TI 
 

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

216) NÃO VOU FICAR SOZINHO 
 

Não vou ficar sozinho, agora sou feliz,  
Com Cristo no meu coração. 
Ele é meu grande amigo, não temo o perigo,  
Com Cristo no meu coração. 
 

Ah! Eu sou feliz (eu sou feliz)!  
Agora vou cantar (eu vou cantar)! 
Pois contente estou com meu Salvador,  
Feliz agora, então, eu viverei. 
 

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

217) NAS ESTRELAS 
 

Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz,  
Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim? 
Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar, 
Cristo veio para nos salvar, e 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 o Seu cuidar 
Ajudando-me a caminhar:  
Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. 
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218) NO CONTROLE 
 

És meu Pastor e nada faltará as águas calmas me levarás. 
Trazendo paz ao meu viver e pela mão, vais me guiar.  
Quando no vale eu passar e eu não temerei! 
 

Pois, no controle, Tu estás...  
No controle, Tu estás. No controle, Tu estás. 
No controle, Tu estás! 
 

Tu fazes tudo cooperar para o bem. 
Pois um plano soberano tens. 
E Tu sabes quem eu sou.   
E criaste o que eu sou. 
E Tu me amas como sou! E Tu me amas como sou!  
  

Pois, no controle, Tu estás. No controle, Tu estás. No controle, 
Tu estás. No controle, Tu estás! 
 

219) NO EGITO ESCRAVO FUI 
 

No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim;  
No Egito escravo fui do vil Faraó. 
Triste, bem triste estava, meu coração chorava:  
Liberta-me, Senhor!  
Triste, bem triste estava, meu coração chorava:  
Liberta-me, Senhor!  
 

Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim;  
Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: 
“Deixa sair meu povo para prestar-me culto”,  
Assim diz o Senhor.  
“Deixa sair meu povo para prestar-me culto”,  
Assim diz o Senhor.  
 

Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim;  
Faraó se endureceu e não os deixou ir. 
Deus enviou dez pragas, desembainhou Sua espada  
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E assim nos libertou.  
Deus enviou dez pragas, desembainhou Sua espada  
E assim nos libertou.  
 

Livre, me deixaste livre,  
Me deixaste livre, livre, Senhor! ( 2x ) 
 

Livre agora então estou, sim, sim, ó sim;  
Livre agora então estou, livre para Ti. 
Quero prestar-Te culto, quero cantar-Te glória,  
Glória a Ti, Senhor.  
Quero prestar-Te culto, quero cantar-Te glória,  
Glória a Ti, Senhor. 
 

Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, a Ti, Senhor. ( 2x ) 
 

220) NOSSA ALMA ESPERA 
 

Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio escudo 
Nele o nosso coração se alegra 
Pois confiamos no Seu santo nome 
Seja sobre nós Senhor, a Tua misericórdia 
Como de Ti esperamos – ( 3x ) 
 

221) NOSSO DEUS É SOBERANO 
 

Nosso Deus é Soberano,  
Ele reina antes da fundação do mundo. ( 2x ) 
 

A terra era sem forma e vazia  
E o Espírito do Nosso Deus se movia sobre a face das águas. 
Foi Ele quem criou os céus dos céus,  
E fez separação das águas da terra seca. 
Foi Ele quem criou os luminares,  
Criou a natureza e formou o homem.  
 

Glória a Deus por Suas maravilhas,  
Pela Sua grandeza, glória a Deus. (glória a Deus – 2 vez) 
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222) NOSSO GENERAL 
 

Pelo Senhor marchamos, sim, o Seu exército poderoso é,  
Sua glória será vista em toda a terra. 
Vamos cantar o canto da vitória: Glória a Deus!  
Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. 
 

O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, 
Nenhum inimigo nos resistirá! ( 2x) 
 

Com o Messias marchamos, sim,  
Em Suas mãos, a chave da vitória,  
Que nos leva a possuir a terra prometida.  
Vamos cantar o canto da vitória ... 
 

223) NÓS SOMOS UM POVO 
 

Nós somos um povo a quem Deus libertou,  
Verdadeiramente somos livres. 
Pois fomos comprados por Seu grande amor,  
Sim, Cristo nos resgatou. 
 

Livrou-nos da mão do inimigo  
E nos trouxe a um lugar de glória, 
Onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. 
Tirou-nos do império da escuridão  
E nos trouxe ao Seu reino de luz, 
Um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso Rei é Jesus. 
 

224) NOVA VIDA 
 

Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões 
Libertos do pecado e da condenação 
Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos 
Aleluia, nova vida        
 

O nosso homem velho já ficou para trás 
Foi crucificado o corpo do pecado 
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Morremos com Jesus, e com Ele ressurgimos 
Aleluia, nova vida      
 

Cheios de gratidão, rendemos adoração 
Rei dos reis, senhor dos senhores, em Ti nos alegramos 
 

Aleluia estamos livres, livres da condenação 
Cristo deu-nos nova vida e um novo coração 
Aleluia, Cristo vive, Nele nos alegraremos 
Sua graça infinita, Seu amor proclamaremos 
 

225) NOVOS CÉUS 
 

Novos céus e uma nova terra, alegria eterna 
Onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá 
Onde juntos todos viveremos, face a face O veremos 
E exaltaremos Sua Glória e Majestade, para sempre 
 

Maravilhoso, Pai da Eternidade 
Príncipe da Paz, Deus Forte, Deus Forte 
Maravilhoso, Pai da Eternidade 
Príncipe da Paz, Deus Forte 
 

226) NUMA SÓ VOZ 
 

Um sorriso se abrindo no olhar,  
Todos juntos louvemos a Deus outra vez, 
É tão bom ter você como irmão  
E compartilhar do que Ele fez. 
Levantemos as mãos ao Senhor,  
Na alegria de juntos cantar numa só voz, 
É tão bom ter você como irmão,   
E saber que Deus habita em nós. ( 3 x ) 
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227) O AMOR DE JESUS É MARAVILHOSO 
 

O amor de Jesus é maravilhoso ( 3 x ) 
Sim, oh! Grande amor! 
Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, 
A sua extensão é incomparável, sim, oh! Grande amor! 
 

228) O AMOR SEM DEUS 
 

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. 
 

229) O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI 
 

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

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

230) OFERTA DE AMOR 
 

Venho, Senhor, minha vida oferecer  
Como oferta de amor e sacrifício. 
Quero minha vida a Ti entregar  
Como oferta viva em Teu altar. 
 

Pois pra Te adorar, foi que eu nasci.  
Cumpra em mim o Teu querer,  
Faça o que está em Teu coração. 
E que a cada dia eu queira mais e mais  
Estar ao Teu lado, Senhor.  Pois pra Te adorar ... 
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231) O MEU LOUVOR É FRUTO 
 

O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus,  
De lábios que confessam o Teu Nome. 
É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti  
E do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. 
 

Ainda que as trevas venham me cercar,  
Ainda que os montes desabem sobre mim, 
Meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de Te louvar. 
Ainda que cadeias venham me prender,  
Ainda que os homens se levantem contra mim, 
Meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de Te louvar. 
 

232) O NOME DE JESUS 
 

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 
 

233) O PÃO DO CÉU 
 

Do pão do céu me nutrirei, da Fonte Eterna beberei. 
E quem beber, nos diz Jesus, jamais de sede sofrerá. 
Não mais sede! Que dizeis? Não mais sede, assim será! ( 2x ) 
E quem beber, nos diz Jesus, jamais de sede sofrerá. 
 

234) O QUE MAIS QUERO 
 

O que mais quero em meu viver é Te amar, Senhor, 
O que mais quero em meu viver é Te amar, Senhor. 
Sim, quero Te amar, contigo sempre estar. 
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O que mais quero em meu viver é Te amar. 
O que mais quero em meu viver é Te louvar ...        
O que mais quero em meu viver é Te servir ... 
 

235) OS QUE CONFIAM NO SENHOR 
 

Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,  
Que não se abala, mas permanece para sempre. 
Como em volta de Jerusalém estão os montes,  
Assim é o Senhor em volta do Seu povo. 
Autoridade e poder, domínio em Suas mãos,  
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.  
Cale-se diante d’Ele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, 
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.  
 

236) OS REIS DA TERRA 
 

Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, 
Sim, os poderosos virão a Ti  
E confessarão o Teu poder, Senhor.  ( 2 x ) 
Não apenas de palavras, reina hoje. ( 2 x ) 
 

Reina hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. ( 2 x ) 
 

237) PAI DE AMOR 
 

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

Meu Jesus, amoroso Tu és, ( 2x ) 
Minh ‘alma já limpaste e o Espírito enviaste,  
Meu Jesus amoroso Tu és. 
 

Santo Espírito Consolador, ( 2 x ) 
Tu nos santificas e em nós sempre habitas,  
Santo Espírito Consolador. 
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238) PAI, EU TE ADORO 
 

Pai, eu Te adoro; minha vida Te entrego, como eu Te amo. 
 

Jesus, eu Te adoro ... 
Espírito, eu Te adoro ... 
 

Obs.: Cânone. Quando o 1º grupo alcançar cada sílaba 
sublinhada, o grupo seguinte deve começar. Ao final, o 1º 
grupo repete a última frase até ser alcançado pelo 3º grupo.   
 

239) PARA O LOUVOR DA SUA GLÓRIA 
 

E Deus criou o homem sim, para o louvor da Sua glória, 
Mas esse homem preferiu, não dar louvor à Sua glória. 
 

Por isso Deus mandou Jesus, para mudar a nossa história. 
Vamos cantar e aprender, o que Deus fez pra Sua glória. 
 

Jesus sofreu pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
Jesus morreu pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
 

Ressuscitou pra nos salvar, para o louvor da Sua glória. 
E vivo está pra receber, nosso louvor pra Sua glória. 
 

240) PELA FÉ 
 

Pela fé no Filho de Deus sou vencedor 
Todo mal afasta de mim Cristo Senhor 
Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom Pastor 
Digno é de receber todo louvor 
 

Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom Pastor 
Digno é de receber todo louvor (3x) 
 

241) PELO SANGUE 
 

Pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho, 
Confiante, entrarei, em Tua santa presença, 
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Diante do Teu trono, diante do trono da graça, 
Face a face diante de Ti, meu pai, sempre estarei, 
 

Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, 
Há libertação, há restauração, em Tua presença Senhor, 
Em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, 
Há cura, há paz, há plena alegria, 
Em Tua presença 
 Senhor  
 

Em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, 
Há renovação, há transformação, 
Em Tua presença Senhor, 
Em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, 
Há vida e amor, há graça e perdão,  
Em Tua presença Senhor, 
Em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, 
Seguro estarei, jamais temerei, em Tua presença Senhor. 
 

242) PERMANECER 
 

Quando na dor, na tentação quero em Tuas mãos agarrar 
Para que não, venha a me desviar 
Quero poder, permanecer sempre nos Teus caminhos 
Para firmar meus pés em Ti ó autor da vida, meu Senhor 
 

243) PESCADOR 
 

É manhã pescador, já se lança no mar 
Pra pegar uns pescados 
Pra ganhar uns trocados para se sustentar 
Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar 
Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo 
Que não pôde voltar 
 

Meia volta se faz, não dá pra retornar 
Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor 
E esquece da dor, e esquece do pão 
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E esquece o metal 
Sabe que de sua vida se Deus não der guarida 
O que vem é fatal 
Pois se a vida é naufrágio, todo o esforço é fracasso 
Só Deus tem solução 
 

244) PERTO QUERO ESTAR 
 

Perto quero estar, junto aos Teus pés 
Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar 
 

Tudo que há em mim, quero Te ofertar 
Mais ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei 
Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei 
 

Te louvarei, não importam as circunstâncias 
Adorarei somente a Ti Jesus 
 

245) PODER DO TEU AMOR 
 

Senhor eis aqui, vem transformar meu ser 
No fluir da graça que encontrei em Ti. 
 

Senhor descobri que as fraquezas que há em mim 
Podem ser vencidas, no poder do Teu amor. 
 

Junto a Ti, Teu amor me envolve. 
Atrai-me, pra ao Teu lado estar. 
Espero em Ti, e subo como águia. 
Nas asas do Espírito contigo voarei 
No poder do Teu amor 
 

Face a face, quero ver-Te meu Senhor. 
E conhecer o amor, que habita em mim. 
Vem renovar, minha mente em Teu querer. 
Meus dias viverei no poder do Teu amor. 
 

Junto a Ti, Teu amor me envolve. 
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Atrai-me, pra ao Teu lado estar. 
Espero em Ti, e subo como águia. 
Nas asas do Espírito contigo voarei 
No poder do Teu amor 
 

246) PODER PRA SALVAR 
 

Todos necessitam de um amor perfeito, 
Perdão e compaixão 
Todos necessitam de graça e esperança, 
De um Deus que salva. 
 

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar 
Tem poder pra salvar 
Pra sempre autor da Salvação, Jesus a morte venceu, 
Sobre a morte venceu. 
 

Me aceitas com medos, e falhas e temores enches meu viver 
Minha vida entrego, pra seguir Seus passos, 
A Ti me rendo. 
 

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar 
Tem poder pra salvar 
Pra sempre autor da Salvação, Jesus a morte venceu, 
Sobre a morte venceu. 
 

Possa o mundo ver brilhar a luz 
Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, 
Possa o mundo ver brilhar a luz 
Cantamos para a Glória do Senhor Jesus. 
 

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar 
Tem poder pra salvar 
Pra sempre autor da Salvação, Jesus a morte venceu, 
Sobre a morte venceu. 
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247) POR ISSO REINA 
 

O Rei da Glória, o Rei dos reis, 
Senhor dos senhores, Soberano Deus, 
É Jesus. ( 3x ) 
 

Desceu da glória e homem Se fez, 
Varão de dores, servo sofredor, 
Padeceu, sim Jesus padeceu. 
 

Sim, Cristo entregou Sua vida 
De forma espontânea Ele a deu. 
Ninguém poderia obrigá-lo, 
Foi Seu próprio amor que O moveu. 
 

Por isso reina acima dos céus 
E tem o nome capaz de nos salvar. 
É Jesus, só Jesus, só Jesus. 
 

Virá em breve o Rei dos reis, 
Vestido de glória com todo o Seu poder, 
Voltará, meu Jesus voltará. 
 

248) PORQUE ELE VIVE 
 

Deus enviou Seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar, 
Na cruz sofreu por meus pecados,  
Mas o sepulcro vazio está porque Ele vive. 
 

Porque Ele vive posso crer no amanhã,  
Porque Ele vive, temor não há. 
Mas eu bem sei, eu sei, que o meu futuro  
Está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. 
 

Ao contemplar uma criança, vejo a pureza em seu olhar. 
Podemos ter a confiança em enfrentar o amanhã,  
Porque Ele vive. 
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E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, 
Sem medo, então, terei vitória: verei na glória o meu Jesus, 
Porque Ele vive. 
 

249) PORQUE O FIM DA LEI É CRISTO 
 

Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo o que crê. 
A justiça que é pela fé no Filho de Deus,  
A quem Deus ressuscitou para a nossa justificação, 
Aleluia! Grande salvação! 
 

250) PRA DEUS NÃO HÁ IMPOSSÍVEL 
 

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

Prá Deus não há impossíveis (eu creio sim) 
Prá Deus não há impossíveis (eu creio sim) 
e o Teu poder traz segurança até o fim 
remove montes e abre até o mar 
se for preciso pra te encorajar 
 

Deus é fiel, de certo cumprirá 
toda promessa que nos fez 
nem mesmo a morte poderá nos derrotar 
pois quem crê Nele mesmo morto viverá 
 

251) PROCLAMAI 
 

Preciso de Ti, preciso do Teu perdão 
Preciso de Ti, quebranta meu coração 
Como a corça anseia por águas assim tenho sede 
Como terra seca assim é a minh ‘alma, preciso de Ti 
 

Distante de Ti Senhor não posso viver 
Não vale a pena existir 
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Escuta o meu clamor mais que o ar que eu respiro 
Preciso de Ti 
 

Não posso esquecer, o que fizeste por mim 
Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim 
Como um pai se compadece dos filhos assim Tu me amas 
Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti 
 

E as lutas vêm tentando me afastar de Ti 
Frieza e escuridão procuram me cegar 
Mas eu não vou desistir ajuda-me senhor 
Eu quero permanecer contigo até o fim 
 

252) PRIMEIRO AMOR 
 

Quero voltar ao início de tudo,  
Encontrar-me contigo, Senhor, 
Quero rever meus conceitos e valores,  
Eu quero reconstruir. 
Vou regressar ao caminho,  
Vou ver as primeiras obras, Senhor. 
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor,  
Me arrependo, Senhor.  
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor,  
Eu quero   voltar   a Deus. ( 2 x ) 
 

253) PROCLAMAI 
 

Ide por todo o mundo 
E pregai o evangelho a toda criatura! 
 Mais do que palavras, uma ordem receber, 
Pois Cristo é vida eterna para todo que n'Ele crê 
 

Mas como crerão de quem nunca ouviram? 
E como ouvirão, se não há quem pregue? 
Hora de agir, a missão cumprir: 
O evangelho proclamai! 
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Proclamai por toda Terra, proclamai por todas as nações, 
Proclamai o poder que do alto vem, 
Até os confins da Terra o evangelho proclamai...Proclamai 
 

254) PRONTOS PARA ADORAÇÃO 
 

Estamos juntos prontos para adoração 
Que vem de dentro vem do coração 
Que traz alento, força nova pra viver 
Que faz da alma um recanto da canção. 
 

Estamos juntos prontos para a comunhão 
Que faz do amor uma celebração 
Nosso louvor iremos todos dedicar 
A Jesus Cristo, nosso lampião. 
 

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

255) QUANDO ESTOU COM O POVO DE DEUS 
 

Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria, 
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria. 
Que prazer ver o povo de Deus cantando,  
Tendo assim um lugar todo santo. 
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior,  
Maior das alegrias. 
 

256) QUÃO AMÁVEIS SÃO OS TEUS TABERNÁCULOS 
 

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, 
Senhor dos Exércitos, 
Minh ‘alma suspira e desfalece, pelos Teus átrios. 
 

O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, 
Eu encontrei o Teu trono, Senhor, 
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Rei meu e Deus meu. ( 2x ) 
 

Bem aventurados aqueles, que habitam em Tua casa, 
Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que mil, 
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória; 
Não negará bem algum 
Aos que vivem corretamente. 
 

257) QUÃO BOM E QUÃO MARAVILHOSO É 
 

Quão bom e quão maravilhoso é  
Que os irmãos vivam em união. ( 2 x ) 
Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele, 
Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, aleluia! Quão 
bom ... 
 

258) QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 
 

Quão grande é o meu Deus cantarei 
Quão grande é o meu Deus e todos hão de ver 
Quão grande é o meu Deus 
 

Com esplendor de um Rei, em majestade e luz 
Faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar 
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir 
Tremer com sua voz, tremer com sua voz 
 

Quão grande é o meu Deus cantarei 
Quão grande é o meu Deus e todos hão de ver 
Quão grande é o meu Deus 
 

Por gerações Ele é o tempo. Está em Tuas mãos 
O começo, meio e o fim; o começo, meio e o fim 
Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai 
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão 
 

Quão grande é o meu Deus cantarei 
Quão grande é o meu Deus e todos hão de ver 
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Quão grande é o meu Deus 
 

Sobre todo o nome é o Seu 
Tu és digno do louvor 
Eu cantarei quão grande é o meu Deus (é o meu Deus) 
 

259) QUANDO A GLÓRIA 
 

Quando a glória do Senhor for vista 
Por toda vista em todo lugar, 
Quando a glória se perder de vista 
Como as águas cobrem todo o mar. 
Então de vida se encherá a terra, 
De alegria e paz pra nunca mais faltar. 
Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, 
O Rei que é Cristo sempre vai reinar! ( 2x ) 
 

260) QUANDO DEUS ESCOLHE ALGUÉM 
 

Quando Deus escolhe alguém ele mesmo faz 
Tudo o que determinou em seu coração 
Capacita os chamados, fortalece os seus braços 
Pois a obra é Dele e não falhará 
Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer 
Custe o que custar é sempre o melhor 
Ele cumpre a palavra  
Que diz boa e agradável 
Perfeita é a vontade do senhor 
 

Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar 
E viver como um herdeiro, do que Jesus conquistou 
Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão 
E nada vai frustrar os planos do Senhor 
Você é um vencedor 
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261) QUANDO ESTOU COM O POVO DE DEUS 
 

Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria, 
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria. 
Que prazer ver o povo de Deus cantando, 
Tendo assim um lugar todo santo. 
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior, 
Maior das alegrias. 
 

262) QUÃO FORMOSO ÉS 
 

Quão formoso és, Rei do Universo,  
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. 
 

263) QUANTO AMOR 
 

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

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

Oh Deus Te louvo pelo Teu amor 
Tu mudaste o meu interior 
E agora eu quero viver 
Pra transmitir esse amor que vem Ti 
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264) QUE A BELEZA DE CRISTO 
 

Que a beleza de Cristo se veja em mim,  
Toda a Sua admirável pureza e amor. 
Ó Tu, Chama Divina, todo o meu ser refina,  
’Té que a beleza de Cristo se veja em mim.  
 

265) QUE A GRAÇA 
 

Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus,  
A comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós. 
 
 

266) QUE AS PALAVRAS 
 
Que as palavras dos meus lábios   
E o meditar do coração, agradem a Ti, agradem a Ti!  
Que as palavras dos meus lábios   
E o meditar do coração, agradem a ti, ó Senhor!  
  
Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar,  
Agradável aos teus olhos, quero ser.  
 Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir,  
Agradável aos teus olhos, quero ser, ó senhor!  
 

267) QUEBRANTADO 
 

Eu olho para cruz, e para a cruz eu vou 
Do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar 
 

Meu salvador na cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Deus 
 

Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu 
Sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor 
 

Imerecida vida de graça recebi 
Por sua cruz da morte me livrou 
Trouxe-me a vida, eu estava condenado 
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Mas agora pela cruz eu fui reconciliado 
 

Impressionante é o Seu amor, 
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel! 
 

268) QUEM É DEUS ACIMA DO SENHOR 
 

Quem é Deus acima do Senhor?  
E quem é rocha como o nosso Deus?  
Dá força e proteção, Ele é a torre de libertação  
Pra quem confia no Senhor. ( 2x ) 
 

Quem é Deus acima do Senhor?  
E quem é rocha como o nosso Deus? 
Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar,  
Glórias ao nome do Senhor! ( 2x ) 
 

269) QUEM PODE LIVRAR 
 

Quem pode livrar como o Senhor?  
Ele é poderoso pra me salvar!  
 
Quando os meus inimigos se levantaram contra mim 
O Senhor estendeu Sua mão para mim e me deu a vitória. 
 

270) QUERO LOUVAR-TE 
 

Quero louvar-Te, sempre mais e mais, ( 2 x ) 
Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero louvar-Te. 
As aves do céu cantam para Ti,  
As feras do campo refletem Teu poder, 
Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. 
 

Quero amar-Te, ...                                                        
 

Quero servir-Te, ... 
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271) QUERO ME MOVER 
 

Quero me mover somente em Ti 
Me fazes seguir, toda minha vida está Ti  
Todo meu andar é só em Ti  
És o meu caminho, toda minha força está em Ti  
Sopras compaixão e graça  
Eu Te vejo aonde quer que eu vá  
Pertenço a Ti somente, Teu amor não posso explicar   
 

Nana nanananana nana nanananana 
 

272) 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 
Nesse seu complexo interior  
Dizendo as vezes que não é ninguém 
 

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

Ele está em você / o espírito santo se move em você 
Até com gemidos, inexprimíveis, inexprimíveis 
 

Dai 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 ( 4x ) 
Você tem valor! 
 

272) QUERO SUBIR 
 

Quero subir ao monte santo de Sião 
E entoar um novo cântico ao meu Deus 
Mais que palavras 
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Minha vida eu quero entregar 
Purifica o meu coração para entrar em tua presença 
Contemplar Tua grandeza 
Te adoro Senhor em espírito e em verdade 
Me prostro aos Teus pés na beleza da santidade 
Te dou meu louvor que seja um cheiro suave 
E um som agradável a Ti, pois digno és 
 

Quero subir ao monte santo de Sião 
E entoar um novo cântico ao meu Deus 
Mais que palavras 
Minha vida eu quero entregar 
Purifica o meu coração para entrar em Tua presença 
Contemplar Tua grandeza 
Te adoro Senhor em espírito e em verdade 
Me prostro aos Tus pés na beleza da santidade 
Te dou meu louvor que seja um cheiro suave 
E um som agradável a Ti, pois digno és 
 

274) RARIDADE 
 

Não consigo ir além do teu olhar 
Tudo o que eu consigo é imaginar 
A riqueza que existe dentro de você 
O ouro eu consigo só admirar 
Mas te olhando eu posso a Deus adorar 
Sua alma é um bem que nunca envelhecerá 
 

O pecado não consegue esconder 
A marca de Jesus que existe em você 
O que você fez ou deixou de fazer 
Não mudou o início Deus escolheu você 
Sua raridade não está naquilo que você possui 
Ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você 
 

Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor 
Não chore se o mundo ainda não notou 
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Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor 
Você é precioso mais raro que o ouro puro de Ofir 
Se você desistiu Deus não vai desistir 
Ele está aqui pra te levantar 
Se o mundo te fizer cair 
 

O ouro eu consigo só admirar 
Mas te olhando eu posso a Deus adorar 
Sua alma é um bem que nunca envelhecerá 
O pecado não consegue esconder 
A marca de Jesus que existe em você 
O que você fez ou deixou de fazer 
Não mudou o início Deus escolheu você 
Sua raridade não está naquilo que você possui 
Ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você 
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor 
Não chore se o mundo ainda não notou 
Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor 
Você é precioso mais raro que o ouro puro de Ofir 
Se você desistiu Deus não vai desistir 
Ele está aqui pra te levantar 
Se o mundo te fizer cair 
 

275) RECOMEÇAR 
 

É hora de não olhar pra trás, 
Só olhar pra Cristo e nada mais. 
Renunciar a velha estrada 
Em que outrora você andava. 
 

É hora de recomeçar. Uma nova caminhada 
Em nova estrada seguindo a Cristo, e mais nada. 
 

É hora de não olhar pra trás. Só olhar pra Cristo e nada mais. 
 

Viver com Ele em cada instante; 
Seguir Seus passos e ir adiante. 
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276) RENDIDO ESTOU 

 

Toma-me, rendido estou 
Aos pés da cruz me encontrei 
O que tenho te entrego, oh Deus 
 

Vem limpar as minhas mãos 
Purificar meu coração 
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim 
 

Uô ô ô - Eis me aqui, rendido estou 
Uô ô ô - Eu sou teu e Tu és meu, Jesus 
 

Meus momentos e os dias meus 
Meu respirar e meu viver Deus 
 

Uô ô ô - Eis me aqui, rendido estou 
Uô ô ô - Eu sou teu e Tu és meu 
 

Minha vida dou a Ti, Senhor, Rendido a Ti, estou 
E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer 
 

277) REI DAS NAÇÕES 
 

Grandes são as Tuas obras, Senhor todo poderoso, 
Justos e verdadeiros são os Teus caminhos.  
 

Ó Rei das nações, quem não temerá,  
Quem não glorificará Teu nome? 
Ó Rei das nações, quem não Te louvará?  
Pois só Teu nome é Santo.  
 

Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, 
Pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos.  
 

278) REI DE SALÉM 
 

Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém. 
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Toda esplêndida majestade 
Ao Senhor, o alto trono, todo o firmamento, 
Toda adoração e todo o louvor. 
 

Pois Seu reino é reino eterno, 
Criador de toda vida, fonte de justiça e misericórdia, 
Toda a redenção e todo o poder. 
 

Ao Senhor Jesus adoração, 
O levantar de minhas mãos 
E o dobrar dos meus joelhos. ( 2x ) 
 

279) REINA SOBERANO 
 

Preparado está o meu coração oh Deus 
Cantarei e salmodiarei com toda minh”alma 
Pois a Tua bondade se eleva acima dos céus 
Exalta-Te sobre os céus, exalta-Te sobre nós 
Para que sejamos livres, para que sejamos livres 
 

Reina soberano em minha vida 
Cria em mim oh Deus um coração puro 
Que louve e exalte o Teu nome 
Quero ser um vaso novo que Te honre 
 

280) REINA O SENHOR 
 

Reina o Senhor, tremam os povos -  ( 2x ) 
Ele está entronizado acima dos querubins. ( 2x ) 
 

O Senhor é grande em Sião, ( 3x ) 
Sobremodo elevado acima de todos os povos. 
Reina o Senhor ... 
 

Exaltai ao nosso Deus, ( 3 vezes ) 
E prostrai-vos a Seus pés, pois só Ele é Santo!  
Reina o   Senhor ... 
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281) RENDEI GRAÇAS AO SENHOR 
 

Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. ( 2 vezes ) 
Porque a Sua misericórdia dura para sempre,  
Rendei graças ao Senhor. ( 2 vezes ) 
 

Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. ( 2 X )  
Porque a Sua misericórdia dura para sempre,  
Rendei graças ao Senhor. ( 2 vezes ) 
Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. 
 

282) RENOVA-ME 
 

Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.  
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. 
Porque tudo o que há dentro de mim  
Necessita ser mudado, Senhor. 
Porque tudo o que há dentro do meu coração  
Necessita mais de Ti. 
 

283) RESPLANDECEU 
 

O nosso Deus resplandeceu 
Em nossos corações 
Derramando sobre nós a Sua luz, 
A fim de que nós possamos sempre, 
Sempre proclamar 
As virtudes de quem na cruz 
Morreu por amar. 
 

Livres da escuridão, 
Hoje temos a missão de ser também luz Diante dos homens, 
Para que através do nosso viver 
Outros possam a verdade conhecer, 
E a Deus glorificar, aleluia, 
Aleluia, aleluia, aleluia, resplandeceu! 
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284) REINA EM MIM 
 

Sobre toda terra, Tu és o rei 
Sobre as montanhas e o pôr do sol 
Uma coisa só meu desejo é 
Vem reinar em mim, Senhor. 
 

Reina em mim, com Teu poder 
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus 
Tu és o Senhor, de tudo o que sou. 
Vem reinar em mim, Senhor. 
 

Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar 
Faz-me refletir, a beleza que há em Ti 
Tu és para mim, mas que tudo aqui 
Vem reinar em mim, Senhor. 
 

285) REUNIDOS AQUI 
 

Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor,  
Novamente aqui em união. 
Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós.  
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. 
Um mundo novo 
Jesus tem preparado pra nós, 
Um mundo novo de paz e alegria. 
Jesus Cristo está aqui 
E conosco vai ficar. 
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. 
 

286) REUNIMO-NOS AQUI 
 

Reunimo-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, ( 2 x ) 
Reunimo-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor,  
Adorar o Rei Jesus, Senhor. 
 

De si mesmo se esquecer, e só pensar em Cristo, o Rei 
Jesus, .... 
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Levantemos nossas mãos, para glorificar o Rei Jesus, ... 
 

De mãos dadas a cantar, e juntos a louvar o Rei Jesus, ... 
 

287) ROMPENDO EM FÉ 
 

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

Minhas provações não são maiores que o meu Deus 
E não vão me impedir de caminhar 
Se diante de mim, não se abrir o mar 
Deus vai me fazer andar por sobre as águas 
Rompendo em fé 
Minha vida se revestirá do Teu poder 
Rompendo em fé 
Com ousadia vou mover o sobrenatural 
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher 
A cada dia vou viver rompendo em fé 
 

288) SALA DO TRONO 
 

Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade;   
Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. 
Não apenas no átrio ou no santo lugar,  
Eu quero junto a Ti estar, entre os querubins. 
 

Ó, leva-me à Sala do Trono, pelo novo e vivo caminho,  
Pelo sangue de Jesus, o Eterno Sumo Sacerdote. 
Ó leva-me à Sala do Trono pra Te adorar, Senhor. ( 2x ) 
Pra Te adorar, Senhor. 
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289) SALMOS DE LOUVOR 
 

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

Louvado seja Deus, o Rei dos reis,  
Pra sempre cantarei do Teu amor. 
Teus filhos vão falar do Teu poder,  
Todos hão de Te adorar e Te bendizer. ( 2x ) 
 

290) SANTO ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA 
 

Santo Espírito, enche a minha vida,  
Pois por Cristo eu quero brilhar, 
Santo Espírito, enche a minha vida, usa-me as almas a salvar!  
 

Aleluia, aleluia, aleluia dou a Cristo, Rei!  
Aleluia, aleluia, aleluia dou ao Rei! 
 

Vamos encher o mundo de alegria, 
Vamos sorrir, sem nunca murmurar, 
Vamos falar de Cristo todo dia, 
E, com Jesus, o mundo conquistar 
 

Aleluia, aleluia, aleluia dou ao Cristo, Rei! 
Aleluia, aleluia, aleluia dou ao Rei! 
 

291) SANTO, SANTO, SANTO 
 

Santo, Santo, Santo (2x) 
Santo é o Senhor, poderoso 
 

Digno de toda glória, Digno de toda honra 
E de receber hoje o louvor. 
 

Louve e exalte ao Senhor. Louve Seu nome para sempre 
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292) SANTO SOMENTE É O SENHOR 

 

Santo somente é o Senhor 
Digno de todo louvor 
Deus de bondade, justiça e amor 
Santo somente é o Senhor 
 

Santo somente é o Senhor 
Digno de adoração 
Deus que é fiel, Deus de paz e perdão 
Santo somente é o Senhor. 
 

Santo, santo, santo somente é o Senhor ( 2x) 
 

Santo somente é o Senhor. Digno de adoração 
Deus que é fiel, Deus de paz e perdão 
Santo somente é o Senhor. 
Santo, santo, santo somente é o Senhor 
Santo, santo, santo somente é o Senhor 
Santo somente é o Senhor. 
 

293) SALMO 40 
 

Esperei confiantemente no Senhor 

E Ele se inclinou para mim 

E me ouviu quando clamei por socorro. ( 2x ) 
 

E me pôs nos lábios uma nova canção 

Um hino de louvor ao nosso Deus: 

Muitos verão essas coisas com temor, 

E confiarão no Senhor. 
 

Tirou-me de um poço de lama e perdição; 

Colocou - me os pés sobre a rocha 

E me firmou os passos. ( 2x ) 
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294) SALMO 78 
 

O que ouvimos e aprendemos, 
O que nos contaram nossos pais, 
Não encobriremos aos nossos filhos. 
Contaremos às vindouras gerações 
Os louvores do Senhor, o Seu poder 
E as maravilhas que fez. 
 

Como nos tirou das trevas para a luz 
E nos deu preciosas bênçãos por Jesus. 
Deu sentido a nossas vidas, e paz. 
 

O que ouvimos e aprendemos, 
O que nos contaram nossos pais, 
Não encobriremos aos nossos filhos 
Contaremos às vindouras gerações 
Os louvores do Senhor, o Seu poder 
E as maravilhas que fez. 
Como Seu amor por nós é tão real. 
 Carinhoso é Seu cuidado paternal. 
Pois sustenta nossa vida em paz. 
 

295) SALMO 98 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  

Porque Ele tem feito maravilhas; 

 A Sua destra e o Seu braço santo 

Lhe alcançaram a vitória. 
 

 O Senhor fez notória a Sua salvação; 

Manifestou a Sua justiça perante os 

Olhos das nações. 

Lembrou-se da Sua misericórdia 

E da Sua fidelidade 

Para com a casa de Israel: 
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Todos os confins da Terra viram, a salvação do nosso Deus. 

Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da Terra; 
 

Aclamai, regozijai-vos, e cantai louvores. (2x) 
 

Cantai com harpa louvores ao Senhor, 

Com harpa e voz de canto; 

Com trombetas e ao som de buzinas, 

Exultai perante o Senhor, que é rei. 
 

Ruja o mar e a sua plenitude, 

O mundo e os que nele habitam. 

Os rios batam palmas, 

E juntos cantem de júbilo todos os montes, 
 

Na presença do Senhor,  

Porque Ele vem julgar a Terra; 

Julgará o mundo com justiça, 

E os povos com equidade. 
 

Lembrou-se da Sua misericórdia 

E da Sua fidelidade, para com a casa de Israel. 
 

296) SALMO 103 
 

Bendize, ó minh ‘alma, ao Senhor, 
E tudo o que há em mim bendiga ao Seu santo nome. 
Bendizei, ó minh ‘alma, ao Senhor, 
E não Te esqueças de nenhum só de Seus benefícios. 
Bendize, ó minh ‘alma, ao Senhor. 
Ele é quem perdoa as tuas iniquidades; 
Ele é quem sara as tuas enfermidades; 
Ele é quem te salva da morte, 
E te coroa de graça e misericórdia. 
Bendize, ó minh ‘alma, ao Senhor. 
 



Igreja Presbiteriana SJCampos 

117 

Bendizei ao Senhor todos os Seus anjos 
Vós, ministros seus, que fazeis Sua vontade. 
Bendizei ao Senhor todas as Suas obras, 
Em todos os lugares do Seu domínio. 
Bendize, ó minh ‘alma, ao Senhor. 
Bendize, ó minh ‘alma, bendize, ó minh ‘alma, bendize, ó minh 
‘alma, ao Senhor. 
 

297) SALVADOR MARAVILHOSO 
 

Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar,  
Cordeiro entregue ao calvário, morto pra nos salvar, ô, ô, Ô 
Morto pra nos salvar  
 

Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar,  
Na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, ô, ô, ô  
Tu vens comigo andar  
 

Por isso nós Te adoramos, por isso vamos louvar,  
Pois desta graça que sara, só Tu nos pode dar, ô, ô, ô  
Só Tu nos pode dar  
 

Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar,  
Em meio às nossas fraquezas, nós vamos Te buscar, ô, ô, ô  
Nós vamos Te buscar  
 

Por isso nós Te adoramos, por isso vamos louvar,  
Pois desta graça que sara, só Tu nos podes dar, ô, ô, ô ) 3 x  
 
 

298) SANTO É O SENHOR 
 

Santo, Santo, Santo é o Senhor,  
Santo é o Senhor, Deus Poderoso.  
Que era, que é e que há de vir.  
Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
 

Justo, Justo, Justo é o Senhor, 
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Forte, Forte, Forte é o Senhor, ... 
 

299) SATISFAÇÃO 
 

Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. 
Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. 
Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, 
Sempre cantando a melodia: satisfação sem fim! 
Sim, paz real, sim, gozo na aflição,  
Achei o segredo: é Cristo no coração, aleluia!  
Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, 
Logo em glória eu hei de vê-Lo, satisfação sem fim, 
Satisfação sem fim! 
 

300) SE CONFESSARMOS 
 

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

301) SÊJA ENGRANDECIDO 
 

Seja engrandecido, ó Deus da minha vida,  
Tu és o Deus da minha salvação. 
És a minha Rocha, a minha segurança,  
Meus lábios sempre Te exaltarão. 
 

Aleluia ( aleluia ), Te louvo ( Te louvo ),  
Pois sei que sobre todos és Senhor. ( 2x ) 
Aleluia ( aleluia ), aleluia ( aleluia ), aleluia,  
Louvemos ao Senhor! ( 2x ) 
 

302) SEJA LOUVADO 
 

Seja Louvado em todo lugar 
O Santo nome do meu Salvador 
Maravilhoso é Jesus meu Senhor 
Ele é o que eu mais quero! 
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Seja louvado em todo lugar 
O Santo nome do meu Salvador 
Maravilhoso é Jesus meu Senhor 
Ele é o que eu mais quero! 
 

Habita em minha vida. E lava os meus pecados 
Transforma por inteiro, eu me Entrego 
 

303) SENHOR DEUS ESTÁ NO MEIO DE TI 
 

Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. 
Sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará,  
E deixará sobre ti a alegria, a alegria, 
A alegria, a alegria, deixará, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, deixará. 
 

304) SENHOR, FORMOSO ÉS 
 

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

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

305) SENHOR, O MEU DESEJO É 
 

Senhor, o meu desejo é servir-Te em meu viver. 
Tu tens a minha vida, faze-me segundo o Teu querer. 
 

306) SER UMA BENÇÃO 
 

Não quero viver para mim mesmo,  
Eu quero servir e o amar irmão 
Compartilhar e dividir tudo o que tenho com você 
O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão 
O amor é maior e em Jesus, eu e você somos um 
 

Eu quero ser uma benção pra você, o aceitando assim como é 
Pois a vontade de Deus revelada em Jesus 
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É que sejamos um  
Eu quero ser uma benção pra você,  
em compromisso e dedicação 
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer 
Em Jesus eu amo você 
 

Eu quero ser uma benção pra você, o aceitando assim como é 
Pois a vontade de Deus revelada em Jesus 
É que sejamos um  
Eu quero ser uma benção pra você,  
em compromisso e dedicação 
O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer 
Em Jesus eu amo você 
 

307) SE TÃO SOMENTE 
 

Se tão somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel, Ele é fiel para nos perdoar. ( 2x ) 
 

308) SEU MARAVILHOSO OLHAR 
 

Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar,  
Até que eu encontrei o amor em Seu bondoso olhar. 
 

Seu maravilhoso olhar, Seu maravilhoso olhar, 
Transformou meu ser, todo o meu viver,  
Seu maravilhoso olhar. 
 

Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. 
E ouvi a voz de meu Jesus: “Por ti morri assim”. 
 

Em contrição então voltei à fonte deste amor. 
Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. 
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309) SENHOR TE QUERO 
 

Eu Te busco, Te procuro, oh Deus. No silêncio Tu estás.  
Eu Te busco toda hora espero em Ti  
Revela-Te a mim, conhecer-Te eu quero mais. 
 

Senhor Te quero, quero ouvir Tua voz 
Senhor, Te quero mais 
Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver  
Senhor Te quero mais. 
 

Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.  
Vou lutando nada pode me impedir. 
Eu vou Te seguir conhecer-Te eu quero mais. 
 

Senhor Te quero, quero ouvir Tua voz 
Senhor, Te quero mais 
Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver  
Senhor Te quero mais. 
 

310) SOBERANO 
 

Sobre tudo sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor 
O Teu povo te adora, o Teu nome louvará 
 

És refúgio e segurança em meio a tribulação 
Fortaleza, esperança, dono do meu coração, 
Do meu coração. 
 

Soberano Deus, poderoso Deus, 
O meu coração transborda de amor, 
Soberano Deus, poderoso Deus, 
Tua Graça é melhor do que viver. 
Ououoooo (3x) 
 

311) SOLTA O CABO DA NAU 
 

Ó por que duvidar sobre as ondas do mar,  
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Quando Cristo o caminho abriu? 
Quando forçado és contra as ondas lutar,  
Seu amor a ti quer revelar. 
 

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

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

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

312) SOMOS CONVIDADOS 
 

Somos convidados para adorar 
Ao único e verdadeiro Deus; 
Como o Pai gracioso veio nos amar, 
Preocupado com os que são Seus. 
 

Viu nossa miséria, nossa condição, 
Sem uma esperança, sem uma razão; 
Com a Sua graça, com o Seu perdão, 
Deu-nos vida nova em Jesus. 
 

Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai, 
Tem em Suas mãos o poder de nos guiar. 
Juntos levantemos sempre nossas mãos 
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E a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. 
 

Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. 
 

313) SONDA-ME, USA-ME 
 

Sonda me Senhor e me conheces  
Quebranta o meu coração  
Transforma me conforme a tua palavra  
E enche me até que em mim   
Se ache só a ti  
Então, usa- me Senhor, usa-me  
 

Como um farol que brilha à noite  
Como ponte sobre as águas   
Como abrigo no deserto   
Como flecha que acerta ao alvo  
Eu quero ser usado da maneira que Te agrade   
A qualquer hora e em qualquer lugar  
Eis aqui a minha vida usa- me senhor, usa- me  
 

Sonda-me, quebranta-me, transforma-me 
Enche-me e usa-me Senhor 
 

314) SÓ O PODER DE DEUS 
 

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

315) SUPERABUNDANTE GRAÇA 
 

Somos filhos da graça divina e sem par, 
Frutos do amor que nos veio alcançar, 
Graça que livra da morte e pecado 
Por ela nós somos reconciliados,  
Por ela nós somos reconciliados!! 
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Graça, graça, superabundante, graça 
Superabundante, graça. 
Graça, graça, superabundante, graça 
Superabundante, graça. 
 

Somos filhos da graça, de Cristo Jesus 
Tirados das trevas pro reino da luz 
Assim somos santos, justificados, 
E um dia seremos glorificados 
E um dia seremos glorificados! 
 

Graça, graça, superabundante, graça 
Superabundante, graça. 
Graça, graça, superabundante, graça 
Superabundante, graça. 
 

316) TAL É A PAZ 
 

Tal é a paz que já me invade o coração,  
Tal é o amor que só me faz agradecer, 
E adorar e exaltar e bendizer Aquele que Se entregou por 
mim. 
Glória ( eu sempre canto ),  
Glória ( pra sempre, sempre ),  
Glória a Ti, Senhor! ( 2x ) 
 

317) TE AGRADEÇO 
 

Por tudo o que tens feito, 
Por tudo o que vais fazer. 
Por Tuas promessas e tudo o que És, 
Eu quero Te agradecer, 
Com todo o meu ser. 
 

(Homens) - Te agradeço, meu Senhor! 
(Mulheres) - Te agradeço, meu Senhor! 
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Te agradeço por me libertar e salvar, 
Por ter morrido em meu lugar, 
Te agradeço, Jesus Te agradeço, 
Eu Te agradeço. Te agradeço! 
 
 

318) TE EXALTAMOS 
 

Te exaltamos oh cordeiro Santo de Deus 
E declaramos a Tuas maravilhas  
Teu Espírito se manifestará nesses dias  
Trazendo vitórias as nossas vidas  
 

Quem intentará, contra o braço forte do Senhor?  
Quem impedirá o Seu agir?  
Quem poderá nos resistir  
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós  (2x) 
 

Quem intentará, contra o braço forte do Senhor?  
Quem impedirá o Seu agir?  
Quem poderá nos resistir 
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós (2x) 
 

319) TE LOUVAREI 
 

Perto quero estar, junto aos Teus pés  
Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar 
 

Tudo que há em mim, quero Te ofertar 
Mais ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei  
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei  
 

Te louvarei, não importam as circunstâncias  
Adorarei, somente a Ti Jesus  
 

320) TEMOS QUE SER UM 
 

Amai-vos uns aos outros 
Sujeitai-vos uns aos outros 
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Aquele que quiser ser o primeiro sirva a todos 
 

Temos um lugar no coração de Deus 
Importa que Ele cresça e eu diminua 
Quero servir os meus irmãos, assim como Jesus 
 

Temos que ser um, como o pai em Cristo é 
Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai O enviou 
Temos que ser um, temos que ser um 
 

321) TENDO DEUS OUTRORA FALADO 
 

Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, 
Aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus 
 

Que é o herdeiro de todas as coisas,  
Criador de tudo o que há, 
Glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta em Jesus. 
 

Dai glória a Cristo, que limpa os pecados,  
Dai glória a Cristo, que reina com Deus. 
 

322) TEU AMOR É INCRÍVEL 
 

Teu amor é incrível, firme e constante 
Como uma rocha, sob os meus pés 
Ele me sustenta, isso é um mistério! 
Quando estou cercado, Ele me conduz. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia. 
Teu amor me faz cantar 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
Teu amor me faz cantar 
 

Teu amor surpreende, cresce de repente 
Alegria imensa, sempre a me encher 
Sempre que eu Te vejo, brilha a tua bondade 
Nasce um novo canto 
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Dentro do meu ser 
 

323) TEUS ALTARES 
 

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos 
Exércitos! 
A minh ‘alma suspira e desfalece pelos Teus átrios! 
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si 
 

Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu (2x) 
 

Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa 
Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios, vale mais que mi 
 

Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória! 
Não negará bem algum aos que vivem corretamente 
 

324) TEU NOME É SANTO 
 

Tu és o grande Eu Sou, Teu nome é santo.  
Puro Cordeiro de Deus, Teu nome é santo.  
 

És poderoso Senhor, Teu nome é santo.  
Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo.  
 

Só em Ti, seguro estou e perdoado sou, em Teu nome.  
Só em Ti, tudo posso sofrer e permanecer, em Teu nome. 
 

325) TEUS OLHOS 
 

Teus olhos revelam que eu, nada posso esconder 
Que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor  
Tudo Tu sabes de mim, quando vês meu coração 
Tudo Tu podes ver, bem dentro de mim 
 

Leva a minha vida, a uma só verdade 
Pois quando me olhas nada posso ocultar 
Sei que a Tua fidelidade, leva minha vida mais além. 
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Do que eu possa imaginar 
Sei que não posso negar, que os Teus olhos sobre mim 
Me enchem da Tua paz. 
 
 

326) TEU POVO CLAMA 
 

Teu povo clama pelo Teu amor 
Cansado pela transgressão 
Pedindo socorro vem aqui agora 
Suplicando pela Tua voz 
 

Nos fala através do Teu espírito 
Promove a cura pelo Teu louvor 
Que coisa tão linda ver aqui agora 
Um pedaço do Teu reino 
 

327) TODO SOM 
 

Aquele que sonda o meu interior 
Me conhece por dentro, sabe como eu sou 
Conhece os meus intentos, e em tudo me faz viver 
Eu ouço o som da Sua voz, Ele me faz ver 
Aquele que sonda o meu interior.  
Me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou 
E nem ao Seu próprio Filho poupou em meu favor 
Eu não quero mais sair desse universo de amor 
 

À Ele todo som de todos nós. À Ele em todo tom e toda voz 
Cantem Glória... 
 

328) TRIBUTAI AO SENHOR 
 

Tributai ao Senhor, glória, força e honra,  
Rendei ao Senhor hinos de louvor,  
E na congregação dos santos bendizei o Seu nome. 
Porque o Senhor é o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. 
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329) TUDO CERTO 
 

Quanto mais eu vejo e sinto, mais espero o Teu querer 
Quanto mais eu me aproximo, mais eu sei o que é viver 
Quanto mais o mundo Te despreza, mais eu paro tudo 
Pra sentar na Tua casa, pra Te ouvir a vida inteira 
 

Quanto mais Te sigo de perto 
Mais seguro eu vou, tudo certo 
 

Quanto mais o tempo corre, menos eu quero correr 
Quanto mais o mundo esquece, menos eu quero esquecer 
 

Quanto mais o mundo Te despreza, mais eu paro tudo 
Pra sentar na Tua casa, pra Te ouvir a vida inteira 
 

Quanto mais Te sigo de perto 
Mais seguro eu vou, tudo certo 
Quanto mais Te sigo de perto. Not so far away, not so far 
Mais tranquilo eu vou, tudo certo. Not so far away, it's alright 
 
 

330) TUDO PARA TI 
 

Ouço Tua voz a me chamar  
Tu és Senhor de tudo em mim  
Procurei, não encontrei, o mundo não me atrai mais  
Pois Tu és tudo pra mim  
 

Eu viverei só pra Ti, Te entrego tudo o que sou  
O que há em mim, meu tudo enfim,  
São para o Teu louvor.  
 

Não temerei vou confiar  
Jamais serei o mesmo assim  
Procurei, não encontrei, o mundo não me atrai mais  
Pois Tu és tudo pra mim  
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Eu viverei só pra Ti, Te entrego tudo o que sou  
O que há em mim, meu tudo enfim,  
São para o Teu louvor.  
 

331) TUDO POSSO 
 

Tudo posso n’Aquele que me fortalece,  
Não preciso me afligir por coisa alguma. 
Já aprendi o segredo pra viver  
Contente em qualquer circunstância. 
Seja na fartura ou na necessidade, louvo ao Senhor. 
Tudo posso n’Aquele que me fortalece, 
Não preciso me afligir por coisa alguma. 
 

332) TÚ ÉS BEM-VINDO 
 

Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai 
A tua presença nos alegra, Tua bondade nos atrai; 
 

Teus filhos somos e Teu povo, aqui reunidos, vem Senhor, 
Dá-nos beber Teu vinho novo, recebe em troca o nosso amor. 
 

Tu és bem-vindo ao nosso meio, Cristo, oh Filho de Davi; 
Servir-Te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a Ti, 
 

Teus servos somos, co-herdeiros, Teus mandamentos, nossa 
luz; 
Tu és perfeito, és o primeiro, amado Deus, Senhor Jesus. 
Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor 
Que lanças fora  todo medo, vero Deus Consolador; 
 
Selados fomos com Teu selo, garantes nossa redenção, 
Vem nos encher de santo zelo, aquece a nossa comunhão. 
Consolador, Senhor Jesus, eterno Pai, amém, amém, amém! 
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333) TU ÉS BOM 
 

Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre 
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre 
Todos os povos Te exaltarão de geração em geração 
 

Te adorarei! Aleluia, aleluia 
Te adorarei por tudo o que és! 
Deus é bom. Deus é bom o tempo todo 
O tempo todo Deus é bom 
 

334) TU ÉS REI 
 

Cantarei a Ti Senhor por toda vida,  
Contarei os grandes feitos de Tuas mãos,  
Mesmo que as nações da terra me persigam,  
Ainda assim meus lábios não se calarão.  
 

Pois Tu és Rei, e Senhor da minha vida,  
Tu és Rei, dono do meu coração.  
Meu Rei, meu Senhor, autor da minha vida,   
És meu canto meu refúgio e salvação.  
 

Louvarei a Ti Senhor, com a minha vida  
Te exaltarei, levantarei as minhas mãos.  
Beberei a Tua fonte de água viva,  
Tua presença e glória me satisfarão.  
 

Pois Tu és Rei, e Senhor........  
 

335) TU ÉS SANTO 
 

Tu és Santo,(Tu és Santo) 
Poderoso (Poderoso) 
Tu és digno,(Tu és digno) 
De adoração (De adoração) 
Eu Te  sigo, (Eu te sigo) 
Eu Te louvo (Eu te louvo) 
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Para sempre, (Para sempre) 
Te amarei, (Te amarei) 
 

Eu canto e louvo (Ele é o meu Senhor Ele é o Rei dos reis) 
Ao Rei que é digno (Ele é o pai de amor poderoso Deus) 
Eu canto e adoro (És Emanuel, És o Grande Eu Sou) 
Diante dEle eu me prosto (Ele é o cordeiro que me salvou) 
E eu canto e louvo (Ele vivo está, Ele ressurgiu) 
Ao Rei que é digno (Sempre reinara ele sempre existiu) 
Eu canto e adoro (Ele é o alfa e ômega, o início e o fim) 
Diante dEle eu me prosto (Salvador e Messias, amigo pra 
mim) Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. 
 

336) TU ÉS REI  
 

Louvarei, o Teu nome, louvarei 
Glória e majestade estão, diante de Ti 
Supremo Rei, soberana é Tua lei 
Os anjos Te adoram sem cessar 
 

Pois tu és Santo, Santo 
Sei que estás ouvindo anjos Te adorando 
Pois Tu és, Santo, Santo 
Sei que estás ouvindo anjos Te adorando 
Diante do Teu trono 
 

Louvarei, o Teu nome, louvarei 
Glória e majestade estão, diante de Ti 
Se prostrarão, os montes Te adorarão 
E um canto de louvor, se ouve agora no céu 
 

Pois tu és, Santo, Santo 
Junto com os anjos te adoramos 
Pois tu és Santo, Santo 
Junto com os anjos Te adoramos 
Diante do Teu trono 
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337) TUDO ELE É P’RA MIM 
 

Nas estrelas vejo a Sua mão 
E no vento ouço a Sua voz, 
Deus domina sobre terra e mar. 
O que Ele é pra mim? 
 

Eu sei o sentido do Natal, 
Pois na história tem o seu lugar: 
Cristo veio para nos salvar. 
O que Ele é pra mim? 
’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 o Seu cuidar 
Ajudando-me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim! Tudo é Jesus  pra mim! (2x) 
 

338) TU ÉS SOBERANO 
 

Tu és Soberano sobre a terra,  
Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. 
Tudo o que existe e acontece,  
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo. 
E, apesar desta glória que tens,  
Tu Te importas comigo também. 
E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti,  
Tu és tremendo. 
 

339) TU SENTASTE À DIREITA 
 

Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade, ( 2 X ) 
 

Coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz. 
És meu amo e meu dono, com amor Te servirei. Coroado ... 
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340) VAMOS ADORAR 
 

Vamos adorar aquele que nos criou, pra Seu louvor 
Vamos celebrar a vida que temos em Cristo, com alegria 
Ele é a luz do mundo a salvação, rocha eterna 
Nele vemos toda glória presença de Deus, por isso contamos 
 

341) VASO NOVO 
 

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

342) VEJO O SENHOR 
 

Vejo o Senhor, alto e sublime  
Reinando no trono do meu ser  
Vejo o Senhor, alto e sublime  
Reinando no trono do meu ser  
 

E Ele é Santo, E Ele é Santo E Ele é Santo  
Reinando no trono do meu ser  
 

Tu És Senhor alto e sublime  
Reinando no trono do meu ser  
Tu És Senhor alto e sublime  
Reinando no trono do meu ser  
E Ele é Santo, E Ele é Santo E Ele é Santo  
Reinando no trono do meu ser  
 

343) VEM COM JOSUÉ LUTAR EM JERICÓ 
 

Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó, 
Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. 
 

Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear,  
Cerquem os muros para mim,  
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Pois Jericó chegou ao fim. Hei, hei, hei!  
Vem com Josué  
 

As trombetas soarão, abalando o céu e o chão, 
Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim.  
Hei, hei, hei! 
Vem com Josué ...e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. 
Hei! 
 

344) VEM, ESTA É A HORA 
 

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

Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará 
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá 
 

345) VIDA E LUZ 
 

Aquele que criou o universo, 
E os astros espalhou por Seu olhar. 
Embora tão grandioso, está por perto. 
O Deus onipotente, decidiu-se revelar. 
Nele está a vida eterna; Ele era a luz, 
Energia feita gente, meu Senhor Jesus. 
 
Em meio a escuridão veio brilhar. 
E cada coração, pode iluminar. 
 

Ele é vida...Sobre a morte triunfou; 
Ele é luz... Toda treva dissipou. 
 

Jesus    -      Aquele que criou o universo. 
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346) VIDEIRA VERDADEIRA 
 

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. 
Como o Pai me amou, também eu vos amei: 
Permanecei no Meu amor. 
 

O Meu mandamento é este: Que vos amei uns aos outros. 
O Meu mandamento é este: Que vos amei uns aos outros 
Assim como Eu vos amei”. 
 

347) VENHO ADORAR–TE 
 

Luz das nações que dissipa as trevas  
Abre meus olhos, pra ver 
Tua beleza me leva a adorar-Te 
quero contigo viver 
 

Vim para adorar-Te  
Vim para prostrar-me  
Vim pra dizer que és meu Deus  
Totalmente amável  
Totalmente digno  
Tão maravilhoso para mim  
Eterno pai exaltado nas alturas, glorioso nos céus 
Humildemente, viestes a terra e por amor pobre se fez 
 

Não saberei o quanto custou, ver meus pecados naquela cruz 
 

348) VIM SÓ PRA TE ADORAR 
 

Vim só pra Te adorar, vim só pra dizer 
Te amo oh, Pai, És tudo para mim 
Eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome 
Eu exalto o Teu nome, oh pai 
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349) VINDE CANTEMOS 
 

Vinde cantemos e adoremos, ao nosso Deus, o Senhor 
Em Sua presença, com alegria, ao nosso Deus, todo o louvor 
 

Ele é o grande Salvador, soberano criador 
Terra, céus e mar, tudo fez 
Ele nos amou, Ele nos criou, para o louvor da Sua glória 
 

Ele é tremendo, maravilhoso, está aqui pra abençoar 
Somos Seu povo, o Seu rebanho, está aqui pra nos guiar 
 

Se hoje ouvir a Sua voz, não feche o coração 
Se hoje ouvir a Sua voz.], abra a vida pra adoração 
 

350) VINHO E PÃO 
 

No nome forte de Jesus 

Nos reunimos aquecidos por sua luz. 

Por meio do Senhor, unidos neste amor 

Com vinho e pão, nós celebramos comunhão. 
 

Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. 

No perdão que tenho em Ti, aprendo a perdoar 
 

Quem serve o vinho e parte o pão, é o próprio Cristo, 

Ressurreto e nosso irmão 

O Rei da Terra e céus é nosso anfitrião, com vinho e pão nós 

celebramos comunhão. 
 
 

Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. 

Cristo está presente aqui, neste celebrar. 
 

E logo vamos nos reunir, no grande encontro 

Preparado que há de vir. 

Na glória do Senhor, em todo esplendor 
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Com vinho e pão celebraremos comunhão. 
 

351) VIVA CHAMA 
 

É tão bom louvarmos (É tão bom louvarmos) 
Ao Deus de toda a graça (Ao Deus de toda a graça) 
E juntos bendizermos (E juntos bendizermos) 
A quem é a nossa força (A quem é a nossa força) 
E assim festejarmos (E assim festejarmos) 
Com toda a alegria (Com toda a alegria) 
O prazer de estarmos (O prazer de estarmos) 
Em sua companhia (Em sua companhia) 

É nossa resposta a este sentimento, 
Voz do coração, amor incontido, 
Uma viva chama arde em devoção. 
 

É tão bom cantarmos (É tão bom cantarmos) 
Usando a voz e a vida, (Usando a voz e a vida,) 
E juntos celebrarmos (E juntos celebrarmos) 
Seu amor sem medida (E juntos celebrarmos) 
Para proclamarmos (Para proclamarmos) 
Razão da esperança (Para proclamarmos) 
Que experimentamos (Que experimentamos) 
Andando em Sua presença. (Andando em Sua presença) 
 

352) VIVESPERANÇA 
 

Aquele que é poderoso pra fazer muito mais do que penso 
Fará muito mais do que peço, agindo em mim com Seu poder 
agindo em mim com Seu poder 
 

Pois eu estou sim bem certo 
O que Deus começou em minha vida 
Há de continuar e terminar até meu Senhor voltar 
 

Quero manter no meu coração, acesa a chama da vida 
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Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar 
esperança 
 

A Ele seja a glória, todo o tempo e pra sempre 
A Ele seja a honra, eternamente, amém! 
 

353) VOCÊ PODE TER 
 

Você pode ter, a casa repleta de amigos 
Paredes e pisos, cobertos de bens 
Ter um carro do último tipo 
E andar conforme der na cabeça 
 

Ou pode até ser, um cara que vive apertado 
Andando até dentro de um lotação 
Curtindo assim mesmo o fim de semana 
A andar conforme der na cabeça 
Mas sempre será como folha no vento 
Esperando o momento de cair 
Você pode ter tudo aquilo que sonhar 
Mas nunca terá a paz que existe lá dentro 
Que não se encontra pra poder comprar 
Porque essa paz só tem a pessoa.  
Que se encontra com Cristo 


