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– A – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

A VITÓRIA        Adhemar de Cam 275 219 

A vitória é daquele que contemplar 

A vitória do Senhor é certa, aleluia 

ACENDE O FOGO EM MIM      David Quinlan 221 166 

Não deixe o meu amor se esfriar 

ACIMA DAS ESTRELAS       Eliézer Rosa 287 227 

Curou-me... 

Ele mora acima das estrelas 

ACLAME AO SENHOR   Diante do Trono 17 11 

Meu Jesus, Salvador 

Aclame ao Senhor toda a terra 

ADORADOR POR EXCELÊNCIA   Nani Azevedo 174

 131 

Quero dar o melhor de mim 

Um adorador por excelência 

AGNUS DEI        David Quinlan 282 222 

Aleluia! Aleluia! 

Santo, Santo é o Senhor Deus 

AINDA QUE A FIGUEIRA       Fernandinho 280 223 

Tu És a minha porção 

Ainda que a figueira não floresça 

AJUDA-ME    Armando Filho 95 62 

Há quanto tempo a Ti 

Ajuda-me, com braço forte 

ALÉM DA MEDICINA       Gerson Rufino 288 228 

A dor de procurar e não... 

Ele vai além da medicina 

ALFA E ÔMEGA    Asaph Borba 27 17 

Tu que estás assentado 

Oh Alfa, Ômega, Cristo 
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NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

ALIANÇA     Koinonya  25 16 

Como é precioso irmão estar bem  

Eu sou um com você no amor 

ALMA ABATIDA    Harpa Cristã 193 124 87 
Se tu, minh'alma, a Deus suplicas 
Por que te abates, ó minha alma? 
 
ALTO PREÇO    Asaph Borba 7 5 
Eu sei que foi pago um alto 
E na força do Espírito Santo 
 
ALVO MAIS QUE A NEVE   Cantor Cristão123 151 113 
Seja Bendito o Cordeiro 
Alvo mais que a neve! 
 
AMIGO DE DEUS    Adhemar de Ca 118 82 
Não existe nada melhor 
 
AMO O SENHOR       Fernanda Brum 229 174 
Amo o Senhor, meu Salvador 
Viver para Ti, pensar só em Ti 
 
AMOR GLORIOSO       Cantor Cristão37 269 213 
Buscou-me com ternura 
Oh! que amor glorioso! 
 
AO SENTIR        Grupo Logos 225 170 
Ao sentir o mundo ao meu redor 
Só em Jesus a paz real eu pude  
 
AO ÚNICO    Aline Barros 26 16 
Ao único que é digno de receber 
 
AOS PÉS DA CRUZ    Kleber Lucas 22 14 
Meu Jesus maravilhoso és 
 
AQUELE QUE ESTÁ FELIZ   Nilópolis  114 79 
Aquele que está feliz diga amém 
Com Jesus no coração a gente é feliz 
 
AS DROGAS MATAM       Cântico Celeste 257 201 
As drogas matam, Cristo dá avida 
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NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO  Corinho  70 44 

 

A CAMINHADA        Álvaro Tito 273 217 

Senhor, se há perigo de queda 

A ELE A GLÓRIA    Diante do Trono 45 26 

Por que dEle, por Ele e para Ele 

A Ele a glória 

A FORÇA DO PERDÃO   Sérgio Lopes 130 95 

Perdoar é muito mais 

Se eu te machuquei 

A GRANDE VIAGEM   Esdras Carneiro 98 64 

Um dia tudo irá findar 

Um dia eu vou subir ao céu 

A MELHOR COISA    Ozéias de Paula 99 65 

De tantas coisas que andei 

A melhor coisa que eu já fiz 

A MENSAGEM DA CRUZ   Harpa Cristã  291 72 45 

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu 

Sim, eu amo a mensagem da cruz 

A MINHA ALMA TEM SEDE   Corinho  47 27 

A TUA GRAÇA    Corinho  53 32 

A TUA PRESENÇA    Gisele Nasciment 48 28 

Eu quero mais que a nuvem 

Eu não sou nada 
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– A – B – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

AS MUITAS BÊNÇÃOS   Cantor Cristão329 154 116 

Se da vida as vagas procelosas são 

Conta as bênçãos, dize-as quantas são 

ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR  Ig.Batista Renascer 125 88 

ATRÁS NÃO VOLTO        Luiz de Carvalho  241 185 

Estou seguindo a Jesus Cristo 

AUTOR DA MINHA FÉ   Grupo Logos 43 25 

Oh Pai eu queria tanto ver 

Glória! Glória! Ao Autor da minha fé 

BAIÃO     Rebanhão 175 132 

Minha vida que era muito louca 

BATE CORAÇÃO    Shirley Carvalhaes 63 39 

Bate, bate, bate coração 

BEM MAIS QUE TUDO   Aline Barros 289 229 

Bem mais que as forças/ Poder e reis 

Por amor, Sua vida entregou 

BENDITO SEJA O NOME   Nilópolis  134 97 

BENDITO SERÁS    Toque no Altar 97 63 

Não, este não pode ser teu fim 

Bendita será tua casa 

BOM É ESTAR    Nilópolis  96 62 

BOM ESTARMOS AQUI   Renascer Praise 31 19 

Bom estarmos aqui louvando a Deus 

Tempo para isso, 

BRILHA JESUS        Vencedores por Cr 213 160 

Vejo a luz do Senhor que brilha 

BRILHA NO MEIO DO TEU VIVER  Cantor Cristão417 102 68 

Não somente pra fazer um feito singular 

 

                  G 

– C – D – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

CONFIO EM TI         Davi Sacer 201 151 

Eu não vou mais olhar atrás 

Eu confio em Ti/ Nada poderá 

CONSAGRAÇÃO    Aline Barros 3 2 

Ao Rei dos reis consagro 

CONTA PRA JESUS    Edilson e Telma 168 124 

 

CONTE COMIGO    Corinho  176 133 

O Rei Jesus o Grande General 

Conte comigo nesta batalha 

CORAÇÃO IGUAL AO TEU   Diante do Trono 36 21 

Se tu olhares, Senhor 

CORAÇÃO VALENTE   Voz da Verdade 67 41 

Este é o coração valente 

Este é o amor, amor maior do mundo 

CORO SANTO        Cantor Cristão274 261 205 

Oh, que belos hinos cantam 

Glória, glória os anjos cantam lá! 

CORPO E FAMÍLIA    Marcos Góes 6 4 

Recebi um novo coração do Pai 

CORREREI PARA TUA CRUZ      Nívea Soares 278 222 

Em nada me glorio 

Correrei para Tua cruz 

DECLARAMOS    Frutos do Espír 58 36 

Declaramos que aqui reina 

Profetizamos salvação, total libertação 

DESCERÁ SOBRE TI        Nilópolis 224 169 

Descerá sobre ti o Espírito Santo 

Tua alma viverá, Teu espírito renovará 

DEUS CUIDA DE MIM   Kleber Lucas 83 53          I 



– D – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

DEUS CUIDARÁ DE TI   Cantor Cristão344 157 119 

DEUS DE MARAVILHAS   Mara Maravilha 127 90 

Não há deus maior que nosso Deus 

É o Deus de maravilhas 

DEUS DE PROMESSAS   Toque no Altar 101 67 

Sei que os Teus olhos 

Deus de aliança, Deus de Promessas 

DEUS DO IMPOSSÍVEL       Aline Barros 258 202 

O meu Deus, é o Deus do impossível 

DEUS É FIEL    Nani Azevedo 41 24 

Sim, Deus é fiel para cumprir 

DEUS ESTÁ AQUI    Corinho  75 47 

DEUS NÃO DESISTE   Valmir Fernand 39 23 

Somos todos nós teu povo ó Deus 

Deus, Ele não desiste de você 

DEUS SARA ESTA NAÇÃO       Nilópolis  215 161 

DEUS TEM UM PLANO       Victorino Silva 236 180 

DEUS VELARÁ POR TI   Harpa Cristã 04 155 117 

DIA DA VITÓRIA        Vencedores por  250 194 

DIGNO ÉS DE GLÓRIA   Corinho  35 20 

DIVINO COMPANHEIRO   Luiz de Carvalho 65 40 

DOCE NOME    Vencedores por 190 143 

Só de ouvir Tua voz, de sentir 

Jesus! Que doce nome! 

DUPLA HONRA    Fonte da Vida 57 35  
Pelo poder da tua Palavra 
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NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

CADA MOMENTO    Cantor Cristão  354 158

 120 

Sendo remido com Cristo na cruz 

CAMINHO DE EMAÚS   Eliézer Rosa 100 66 

No longo caminho de Emaús 

Fica comigo, fica / Não vas embora, fica 

CÂNTICO DE COLHEITA   Com. Zona Sul 91 59 

Lembra que o Senhor uma vez nos 

A nossa boca se encheu de alegria 

CASA DE BENÇÃO    Eyshila  126 89 

Minha casa será uma casa de  

Faça do meu lar, Senhor 

CASTELO FORTE    Cantor Cristão323 148 110 

CEGUEIRA E VISTA    Cantor Cristão396 142 104 

Oh! Quão cego eu andei 

Foi na cruz, foi na cruz,  

CEIFANDO    Cantor Cristão429 153 115 

Espalhemos todos a semente 

Havemos de colher! 

CELEBRAI A CRISTO   Asaph Borba 32 19 

CEM OVELHAS    Oséias de Paula 132 96 

CHEIRO DAS ÁGUAS   Diante do Trono 113 79 

Há esperança para o ferido 

CHUVAS DE BÊNÇÃOS   Cantor Cristão168 152 114 

COM ALEGRIA        Nani Azevedo 281 224 

Ao chegar aqui neste lugar 

Com alegria cantamos,/ Com alegria 

 

COMPROMISSO        Regis Danese 235 179 
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– E – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

EIS-ME AQUI    Asaph Borba 84 54 
Quanta coisa tenho feito 
Eis-me aqui eu livre estou ao Teu dispor 
 
EIS-ME AQUI    Diante do Trono 112 78 
A Tua luz acendeu meu coração 
Irei contigo, onde quer que fores 
 
EIS-ME AQUI OUTRA VEZ   Vineyard  18 12 
Eis-me aqui outra vez 
Me derramar, dizer que te amo, 
 
ELE É EXALTADO    Adhemar de Cam 183 137 
Ele É exaltado, o Rei exaltado 
 
ELE É MEU E TEU SENHOR   Orleans Negreiros 137 99 
Se os problemas parecem não ter solução 
Ele é dono da chuva, do sol e do ar 
 
EM ESPÍRITO, EM VERDADE  Koinonya  2 1 
 
EM FERVENTE ORAÇÃO       Harpa Cristã 577 219 165 
 
ENQUANTO ORARMOS   Vencedores por 180 136 
Ao orarmos, Senhor 
 
ENSINA-ME        Renascer Praise 228 173 
Ensina-me a entregar meus caminhos 
E seu eu cair, não resistir e 
 
ENTREGA    Vineyard  192 145 
Te dou meu coração,  
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. 
 
ÉS O MEU BEM QUERER   Marcos Góes 85 55 
 
ESPERA NO SENHOR   Gérson Cardoso 131 96 
Bem aventurado aquele, que teme 
Espera no Senhor sem desistir 
 
ESPÍRITO ADORADOR   Gerusa Barros 106 72 
Entoarei louvores 
 

 
                    K 

– F – G – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

FALA DEUS    Unção de Deus 196 147  
Eu já desisti de viver 
Então, fala Deus 
 
FAMÍLIA     Aline Barros 120 84 
Vem desfrutar do amor de Deus 
 
FAMÍLIA     Regis Danese 195 146 
Te agradeço pela minha família 
A minha família é bênção do Senhor 
 
FAZ UM MILAGRE EM MIM   Regis Danese 46 27 
Como Zaqueu, eu quero subir 
Entra na minha casa, 
 
FELIZ ANIVERSÁRIO   Mara Dalila 292 231 
 
FICA JESUS    Andréa Fontes 50 30 
É uma honra ter Jesus em nosso 
 
FICO FELIZ    Aline Barros 77 48 
 
FIRME NAS PROMESSAS   Cantor Cristão154 150 112 
 
FOI ASSIM        Grupo Elo 245 189 
Conheci um mundo mal, 
Mas Jesus Cristo veio e me achou, 
 
FONTE DE ÁGUA VIVA        Adhemar de Cam 220 166 
 
GENTE FINA        Marcelo Crivella 255 199 
 
GERAÇÃO DE ADORADORES  Igreja Nova Vida 87 56 
 
GERAÇÃO FLÓRIDA       Embaixadores de 234 178 
 
GLÓRIA PRA SEMPRE       Vencedores por 217 163 
 
GRANDE É O SENHOR   Comunidade Graç 10 7 
 
GRANDIOSO ÉS TU        Nelson Ned 218 164 
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– H – I – J – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

HÁ MOMENTOS    Paulo César Baruk 30 18 
Há momentos que na vida 
E clamamos o nome de Jesus 
 
HÁ UM INSTANTE NA VIDA   Corinho  143 105 
Há um instante na vida 
Falta em você uma coisa 
 
HÁ UM LUGAR         Heloísa Rosa 276 220 
 
HÁ UMA UNÇÃO    Kleber Lucas 42 24 
 
HINO DA VITÓRIA    Cassiane  266 209 
 
HINO DE PERNAMBUCO   Oscar Brando Rocha172 129 
 
HINO NACIONAL BRASILEIRO  Joaquim Osório  171 127 
 
HOMEM DE GUERRA   Adhemar de Cam 178 134 
 
IGREJA, ALERTA!       Cantor Cristão450 265 208 
 
INCOMPARÁVEL    Com. Zona Sul 20 13 
Tu não habitas em tendas 
 
INFINITAMENTE MAIS       Asaph Borba 249 193 
 
JACÓ SEGUROU O ANJO   Corinho  167 124 
 
JEOVÁ É O TEU CAVALEIRO   Kleber Lucas 117 82 
 
JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER Aline Barros 212 159 
 
JESUS EM TUA PRESENÇA   Asaph Borba 78 49 
 
JESUS ESTÁ AQUI    Corinho  166 123 
 
JESUS MARAVILHOSO  Nani Azevedo 182 137 
 
JESUS PASTOR AMADO   Cantor Cristão381 104 70 
 
JESUS PREVALECEU        Frutos do Espírito 223 168 
Jesus riscou a cédula 
E despojando os principados 
                   N 

– E – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

ESPÍRITO DE DEUS / SALA DO TRO Koinonya  60 37 
O Espírito de Deus está aqui 
 
ESPÍRITO SANTO DE DEUS   Nelson Ned 161 122 
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus 
 
ESPÍRITO SANTO   Fernanda Brum 206 155 
Espírito Santo ore por mim 
Estou clamando, estou pedindo 
 
ESPÍRITO SANTO   Leni Silva  164 123 
Espírito Santo eu te amo sim 
 
ESTRADA DE ESPINHOS      Luiz de Carvalho 244 188 
Jesus me dirige na minha estrada 
Alegre, feliz e cantando 
 
ESTRELA DA MANHÃ   Marcos Góes 55 34 
És a nossa Estrela da manhã 
Te louvamos oh Senhor, 
 
EU AMO TE AMAR    Renascer Praise 44 26 
 
EU CREIO QUE TUDO É POSSÍVEL  Fonte da Vida 79 49 
 
EU ESCOLHO DEUS   Thalles Roberto  188 142 
 
EU NAVEGAREI    Asaph Borba 61 37 
 
EU PRECISO DE VOCÊ   Corinho  71 44 
 
EU QUERO É DEUS    Nilópolis  94 61 
 
EU QUERO SER UMA BENÇÃO       Frutos do Espíri 242 186 
Não quero viver para mim mesmo 
Eu quero ser uma benção pra você 
 
EU TE BUSCO    Vineyard  186 140 
Eu te busco, te procuro ó Deus, 
Senhor, Te quero, 
 
EXPERIÊNCIA PESSOAL   Armando Filho 129 93 
Ah! Algo novo eu senti 
Firme eu estarei                  
                  L 



– H – I – J – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

LANÇA SUA REDE       Alda Célia 227 172 
Nosso Deus é poderoso pra fazer 
Lança sua rede ao mar, 
 
LEÃO DE JUDÁ PREVALECEU      Koinonya  239 183 
 
LUGARES ALTOS    Renascer Praise 135 98 
Vem e toma o Teu lugar 
Dá-me Tuas asas pra Te alcançar, 
 
LUZ NO FIM DO TÚNEL   Kleber Lucas 144 106 
 
MAGNIFIQUEMOS    Adhemar de Cam 115 80 
Louvemos ao Senhor 
Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é Santo 
 
MAIS PERTO    Cantor Cristão283 149 111 
 
MANANCIAL    Aline Barros 21 13 
 
MÃO NO ARADO       Grupo Logos 226 171 
 
ME ENSINA A TE ADORAR         Leonor  86 56 
 
MEU BARQUINHO    Giselli Cristina 76 48 
 
MEU CONSOLADOR       Eliã de Oliveira 267 211 
 
MEU MAIOR TESOURO   Unção de Deus 197 148 
 
MEU MESTRE        Lázaro  264 207 
 
MEU REFÚGIO        Asaph Borba 211 159 
 
MEU RESPIRAR        Vineard  204 154 
 
MEU UNIVERSO        PG  237 181 
 
MOVE AS ÁGUAS    Nilópolis  160 122 
 
MUITOS VIRÃO TE LOUVAR   Vencedores por 187 141 
De todas as tribos, povos e raças, 
Bendito seja sempre o Cordeiro, 
 

                   O 

– O – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

O GRANDE AMIGO   Cantor Cristão155 191 144 
Em Jesus amigo temos, mais chegado 
 
O HOMEM DE BRANCO   Eliezer Rosa 82 52 
Pela fé eu contemplo o homem 
 
O MEU LOUVOR É FRUTO   Asaph Borba 12 8 
O meu louvor é fruto do meu amor 
Ainda que as trevas venham me cercar, 
 
O PODER DA CRUZ        Aline Barros 294 232 
Quando a glória desse mundo 
Declararei a cruz, Ôoo 
 
O REI ESTÁ VOLTANDO       Harpa Cristã 547 270 214 
 
O ROSTO DE CRISTO   Feliciano Amaral 107 73 
Sempre que eu leio a história 
 
OBRA SANTA    Luiz de Carvalho 68 42 
Obra santa do Espírito 
Ninguém detém! É obra santa 
 
OFERTA AGRADÁVEL A TI   Cassiane  81 51 
 
OFERTA DE AMOR    Koinonya  177 134 
Venho Senhor minha vida oferecer 
Pois pra Te adorar foi que eu nasci 
 
OS QUE CONFIAM NO SENHOR  Marcos Góes 34 20 
 
OS SONHOS DE DEUS       Nani Azevedo 252 195 
 
OUSADOS PROCLAMAI   Cantor Cristão449 179 135 
 
OUTRA VEZ    Armando Filho 93 61 
Quantas vezes quiseste então mudar 
Uma vez, outra vez 
 
OUVE, Ó DEUS    Koinonya  162 122 
Ouve ó Deus, o meu clamor 
 
 
                   
                   Q 



– P – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

PALAVRAS       Lauriete  198 149 
Com gemidos e palavras 
 
PÃO DA VIDA    Gerson Cardozo 185 139 
Cristo levou sobre si as nossas dores, 
Jesus, pão da vida! Jesus, Luz do mundo! 
 
PARA A LIBERDADE       Xote Santo 271 215 
Foi para a liberdade que Cristo 
 
PENSANDO BEM    J. Neto  128 91 
 
PERTO DA CRUZ    Batista Renascer 123 86 
Ao descer do céu deixou Sua glória 
Perto da Tua cruz, desejo está 
 
PERTO QUERO ESTAR   Toque no Altar 13 8 
Perto quero estar, junto aos teus pés 
Te louvarei, não importam as circunstâncias 
 
PODES REINAR    Nelson Ned 52 32 
 
PORQUE ELE VIVE !   Corinho  29 18 
 
PORTAS ABERTAS    Grupo Logos 140 102 
Ontem deixou sua casa e saiu 
 
PRA QUÊ?        Voz da Verdade 203 153 
 
PRIMEIRO AMOR    Paulo César Bar 139 101 
Quero voltar ao início de tudo 
 
PROCLAMAI         Vencedores por 210 158 
Ide por todo o mundo 
Proclamai, por toda a terra. 
 
PROJETO NO DESERTO       Voz da Verdade 284 225 
Um povo em pleno deserto 
Que Deus é este? (ô, ô) 
 
PROMESSA    Renascer Praise 88 57 
Parece mesmo que este dia nunca vai chegar 
Aquele que começou a boa obra em minha 

 
                    R 

– N – O – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

NA ALEGRIA OU NA DOR  J. Neto  202 152 
 
NA CASA DE MEU PAI       Nilópolis  251 195 
Na casa de meu Pai 
E o cego enxerga, o coxo anda 
 
NA CORTE DO EGITO       Trazendo a Arca 283 225 
Na corte do Egito ou na casa de César 
Santo, eu quero ser santo! 
 
NADA ALÉM DO SANGUE   Fernandinho 145 107 
Teu sangue leva-me além 
Que nos lava dos pecados e nos 
 
NADA ME SEPARA DESSE AMOR  J. Neto  49 29 
 
NÃO HÁ DEUS MAIOR   Nilópolis  5 3 
 
NÃO VOU CALAR MEUS LÁBIOS        Marcos Góes 248 192 
 
NENHUMA CONDENAÇÃO   Armando Filho 110 76 
De todas as provas que eu já passei 
Nenhuma condenação há 
 
NESTA NOITE FELIZ   Corinho  74 47 
 
NO CÉU NÃO ENTRA PECADO        Harpa Cristã 422 256 200 
No céu não entra pecado 
Irei eu p'ra linda cidade, Jesus me dará um lugar, 
 
NOS GALHOS SECOS   Daniel Kaiô 16 11 
 
NOSSO DEUS É SOBERANO      Com. Vila da Penh 222 167 
 
NOSSO GENERAL       Adhemar de Cam 247 191 
 

O AMIGO    Sérgio Lopes 138 100 
 
O AMOR SEM DEUS É PASSAGEI Prisma Brasil 90 58 
 
O ESCUDO    Voz da Verdade 69 43 
 
O EVANGELHO        Grupo Logos 199 150 
Eu sinto verdadeiro espanto                P 



– Q – R – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

QUANDO JESUS ESTENDEU SUA MÃ Luiz de Carvalho 108 74 
 
QUÃO FORMOSO ÉS   Koinonya  24 15 
 
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS  Soraya Moraes 291 230 
 
QUE ALEGRIA NESTE DIA   Cantor Cristão411 103 69 
 
QUEBRANTADO    Vineyard  272 216 
 
QUEM NOS SEPARARÁ   Luiz Além  15 10 
 
QUEM SOU EU?        PG  254 197 
 
QUERO DESCER        Nani Azevedo  253 196 
 
QUERO LOUVAR-TE       Paulo César Baruk 216 162 
 
QUERO QUE VALORIZE   Armando Filho 62 38 
 
QUERO SUBIR    Diante do Trono 40 23 
 
RAZÃO DE VIVER        Melissa  214 161 
 
RAZÃO PRA VIVER       Musical Formosa 285 226 
Razão pra viver no mundo não há 
Encontrei Jesus, encontrei prazer 
 
REI DAS NAÇÕES    Paulo César Baruk 181 136 
 
REINA EM MIM    Vineyard  23 15 
 
REINA O SENHOR    Asaph Borba 246 190 
 
REINA SOBRE MIM       Nívea Soares 279 223 
 
RENOVA-ME    Corinho  33 19 
 
RIO DE VIDA        Kleber Lucas 231 175 
Deus, eu ouço a Tua voz 
Eu não posso deixar de Te amar 
 
ROMPENDO EM FÉ   Com. Zona Sul 38 22 
 
                    S 

– S – T – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

SOBERANO    Armando Filho 109 75 
Antes que eu viesse a existir 
 
SOLDADO FERIDO    Júnior  121 85 
Há muitos feridos 
Verta o bálsamo e a ferida sarará 
 
SOLTA O CABO DA NAU   Harpa Cristã 467 147 109 
 
SOMENTE A TI         Batista Renascer 208 156 
Dig-no de honra/ Digno de louvor 
Somenti a Ti, vou adorar! Somenti a Ti, vou exaltar! 
 
SOMENTE OLHAR A TI   Eliezer Rosa 80 50 
Na minha angústia eu procuro a Ti chegar 
Somente olhar a Ti, Senhor 
 
SONDA-ME    Vencedores por 51 31 
Senhor, Eu sei que tu me sondas 
 
SONDA-ME, USA-ME   Aline Barros 111 77 
Sonda-me, Senhor, e me conhece, 
Como um farol que brilha à noite 
 
SOSSEGAI!        Cantor Cristão328 262 206 
 
SOU DE JESUS    Renascer Praise  59 36 
Eu vim a esta Terra pra louvar ao Senhor 
E é com alegria / E é com glória a Deus 
 
SOU UM MILAGRE       Voz da Verdade 232 176 
Nunca houve noite que pudesse impedir 
Aquilo que parecia impossível 
 
SUPERABUNDANTE GRAÇA   Asaph Borba 19 12 

Graça, gra-ça, superabundante graça 
 
TE ADORAR É MEU PRAZER   Aline Barros 200 151 
 
TE AGRADEÇO    Diante do Trono 11 7 
Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer 
Te agradeço, meu Senhor 
 
                  U 



– T – U – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

TE EXALTAMOS    Koinonya  56 35 
Te exaltamos oh Cordeiro Santo de Deus 
Quem intentará contra o braço forte do Senhor? 
 
TE LOUVAREI    Frutos do Espírito 122 86 
Te louvarei, Te bendirei continuamente 
Tu que vais diante de mim 
 
TEMPLO DO ESPÍRITO  Leonor  189 143 
 
TENTE LEMBRAR    Sérgio Lopes 146 108 
Quando a gente não esquece o que passou 
Tente lembrar, 
 
TEUS ALTARES    João Alexandre 173 131 
 
TODAS AS COISAS       Fernandinho 230 174 
Eu Sei que sempre estas comigo 
Todas as coisas cooperam para o bem 
 
TOMA O TEU LUGAR   Frutos do Espírito 89 58 
 
TU ÉS FIEL    Paulo César Baruk 92 60 
 
TU ÉS MEU REI    Vineyard  193 145 
Tu És meu Rei, eu te amo. 
 
TU ÉS SOBERANO    Paulo Cesar Baruk 4 3 
 
TUA É A GLÓRIA        Graça de Ubatuba 243 187 
 
TUA GLÓRIA        Renascer Praise 286 227 
Para cada manhã, há um milagre de Deus 
 
TUA GRAÇA ME BASTA       Toque no Altar 207 156 
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém 
No Santo dos santos, a fumaça me esconde 
 
TUDO ENTREGAREI   Cantor Cristão295 14 9 
 
UM CHAMADO        Quatro Por Um 259 203 

Eu não vou parar,  
Eu tenho um chamado, jamais vou me calar 
                     
                    V 

– S – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

SAMBA PRA DEUS       Luiz Arcanjo 277 221 
Ah! Quando eu era menino eu quis 
Ah! Deixa eu cantar do jeito meu 
 
SANTO ESPÍRITO    Jota Neto  163 122 
 
SATISFAZ        Adhemar de Camp 238 182 
Só Jesus, a vida satisfaz, 
 
SAUDOSA LEMBRANÇA       Harpa Cristã 02 260 204 
Oh! que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião 
Sim, eu porfiarei por essa terra de além 
 
SE ISSO NÃO FOR AMOR   Mara Lima 141 103 
 
SE NÃO FOR PRA TE ADORAR      Fernandinho 233 177 
 
SE O ESPÍRITO DE DEUS   Corinho  165 123 
Se o Espírito de Deus se move em mim 
 
SEGURA NA MÃO DE DEUS   Carmem Silva 169 125 
 
SEI QUE HÁ UM DEUS   Leni Silva  133 97 
Sei que há um Deus a olhar para mim 
Pode o mundo passar, o sol deixar de brilhar 
 
SEJA ENGRANDECIDO   Guilherme Kerr 9 6 

Seja engrandecido, oh, Deus da minha vida 
 
SEJA O CENTRO    Vineyard 194 146 
Jesus, seja o centro, minha fonte, 
 
SENHOR FORMOSO ÉS   Marcos Góes 66 41 
 
SEU SANGUE        Fernandinho 263 207 
 
                     
 
 
 
 

 
                   T 



– U – V – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 

UMA FLOR GLORIOSA       Harpa Cristã 196 240 184 
Já achei uma flor gloriosa 
Precioso pra mim é Jesus! 
 
UMA NOVA HISTÓRIA     Fernandinho 293 231 
Sai de tua tenda/ Oh filho meu, 
Uma nova história Deus tem pra mim 
 
VÁ À LUTA    Armando Filho 290 229 
Vá à luta, siga em frente 
 
VAMOS ADORAR A DEUS   Corinho  28 17 
 
VASO DE ALABASTRO   Fernanda Brum 54 33 
Adorar a Deus é mais que cantar 
O vaso de alabastro tem que ser quebrado 
 
VASO NOVO    Vencedores por 1 1 
Eu quero ser, Senhor amado 
 
VEJO O SENHOR        Vencedores por 205 154 
Vejo o Senhor, Alto e Sublime 
E Ele é Santo 
 
VEJO QUE A VITÓRIA   Nilópolis  116 81 
Vejo que a vitória do Senhor 
Esta casa será chamada: Casa de oração 
 
VEM DE TI, SENHOR   Diante do Trono 136 98 
Não tenho palavras pra agradecer 
Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho 
 
VEM INFLAMA    Cantor Cristão167 105 71 

Meu pecado resgatado 
Vem inflama, viva chama, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  W 

Índice de Nomes de Intérpretes, Bandas  
ou Grupos em ordem alfabética 
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Álvaro Tito 273    
Andréa Fontes 50   
Armando Filho 95, 129, 110, 93, 62, 109, 290   
Asaph Borba 27, 7, 32, 84, 61, 249, 78, 211, 12, 246, 19   
Cantor Cristão 151, 269, 154, 102, 158, 148, 142, 153, 152, 261, 157, 150, 
265, 104, 149, 191, 179, 103, 262, 14, 105, 37, 156, 159   
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Eliézer Rosa 287, 100, 82, 80   
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Eyshila 126   
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Fernanda Brum 229, 206, 54, 170   
Fernandinho 280, 145, 233, 263, 230, 293   
Frutos do Espírito 58, 242, 223, 122, 89   
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Gerusa Barros 106   
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Grupo Logos 225, 43, 245, 226, 199, 140   
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Guilherme Kerr Neto & Amigos 9   
Harpa Cristã 72, 124, 155, 219, 256, 270, 260, 147, 240   
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Igreja Nova Vida 87  
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João Alexandre 173                     
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Índice de Nomes de Intérpretes, Bandas  
ou Grupos em ordem alfabética 

 
Júnior 121   
Kleber Lucas 22, 83, 42, 117, 144, 231, 119   
Lauriete 198  
Lázaro 264  
Leni Silva  164, 133  
Leonor 86, 189  
Luiz Além  15  
Luiz Arcanjo 277   
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Mara Dalila 292   
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Ministério Koinonya de Louvor  25, 2, 60, 239, 177, 162, 24, 56, 184  
Ministério Unção de Deus 196, 197  
Musical Formosa 285  
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PG 237, 254  
Prisma Brasil 90  
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Rebanhão 175  
Regis Danese 235, 195, 46  
Renascer Praise 31, 228, 44, 135, 88, 59, 286  
Sérgio Lopes 130, 138, 146  
Shirley Carvalhaes 63, 286  
Soraya Moraes 291  
Thalles Roberto  188  
Toque no Altar 97, 101, 13, 207  
Trazendo a Arca 283  
Valmir Fernandes 39  
Vencedores por C 213, 250, 190, 180, 217, 187, 210, 51, 1, 205, 209 
Victorino Silva 236  
Vineyard Music Brasil 18, 186, 204, 272, 23, 194, 193, 274   
Vocal Cântico Celeste 257   
Voz da Verdade 67, 69, 203, 284, 232  
Xote Santo 271                     Z 

– V – 

NOME DO HINO   GRUPO  Nº HINO Nº PÁG. 
 
VEM, ESTA É A HORA       Vineyard  274 219 
Vem, esta é a hora da adoração 
 
VEM, VISITA A TUA IGREJA   Cantor Cristão580 37 22 
Vem! visita a tua igreja,  
Vivifica, vivifica, nossas almas, ó Senhor! 
 
VENCENDO VEM JESUS   Cantor Cristão112 156 118 
Já refulge a glória eterna,  
Glória, glória, aleluia, 
 
VENDAVAIS        Shirley Carvalhaes 268 212 
Hoje alguém falou seu nome para mim 
Mas eu sei, Jesus Te olha e Te vê 
 
VENTOS DO AVIVAMENTO   Com. Zona Sul 8 6 
O meu coração tem anseio de ver Tua glória  
Ó faz chover Senhor! Águas que reguem a terra 
 
VERDADEIRO ADORADOR   Koinonya  184 138 
Pai, sei que os Teus olhos 
Ache em mim um verdadeiro adorador 
 
VIGIAR E ORAR    Cantor Cristão162 159 121 
 
VINHO E PÃO        Vencedores por Cr 209 157 
No nome forte de Jesus 
Não me sinto estranho aqui, 
 
VINHO E PÃO    Fernanda Brum  170 126 
Na mesa o pão, o vinho também 
 
VISITANTE SEJA BEM VINDO  Corinho  64 40 
 
VIVEREI, VIVERÁS    Nova Dimensão 73 46 
No momento em que aceitei ao meu Jesus 
Estarás, com Cristo meu Senhor sempre a andar 
 
VOU SEGUIR COM FÉ   Kleber Lucas 119 83 
O meu Deus é maior que os meus problemas 
Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou 
 

 
 
                  X 



 
 

VASO NOVO 
Vencedores por Cristo 

                 

Eu quero ser, Senhor amado  
Como um vaso nas mãos do oleiro 
Quebra minha vida e faze-a de novo,  
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. 
 
Como Tu queres, Senhor sou teu 
Tu És oleiro, vaso sou eu1  
Quebra e transforma até que ao fim 
Tua vontade, se cumpra em mim. 

 
EM ESPÍRITO, EM VERDADE 

Ministério Koinonya de Louvor 
 

Em espírito, em verdade,  
Te adoramos, te adoramos 
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! (Ministrando louvor) 

 

 
                    1 
                                                           
1
 Jeremias 18.1-17 

 
 

TU ÉS SOBERANO 
Paulo Cesar Baruk & Leandro Rodrigues 

 

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

E apesar desta glória que Tens,  
Tu te importas, comigo também. 
E esse amor tão grande eleva-me,  
Amarra-me a ti 
Tu és tremendo! 
 

NÃO HÁ DEUS MAIOR 
Comunidade de Nilópolis 

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... 2 
 

Para o seu louvor (2x) 

para o seu, para o seu,/ Para o seu louvor. 

 
3 

                                                           
2
 A criação é o resultado da atividade criadora de um Deus Pessoal e 

não de forças cegas e destituídas de inteligência, como afirma o 

evolucionismo. Segundo a Bíblia, Deus é o Autor da Criação.  

Gênesis 1-2 

1 

2 

4 

5 



 
 

CORPO E FAMÍLIA 
Marcos Góes 

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/ Eu te abençoo meu irmão 

Preciosa é a nossa comunhão 

 

Somos corpo 

E assim bem ajustados 

Totalmente ligados, / Unidos,  

vivendo em amor / Uma família 

Sem qualquer falsidade, / Vivendo a verdade 

Expressando / A glória do Senhor  

Uma família, / Vivendo o compromisso 

Do grande amor de Cristo. 

Eu preciso de ti, querido irmão,  
Precioso és para mim, querido irmão 
 

 
                    4 

 
 

CONSAGRAÇÃO 
Aline Barros 

 

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 meu amor 
 
Eu te louvarei conforme a Tua justiça  
E cantarei louvores, pois tu és Altíssimo! 
 
Celebrarei a Ti ó Deus, com meu viver! 
Cantarei, 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 
louvor ao rei Jesus. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

3 6 

 

“Levantai as vossas mãos no santuário, e 

bendizei ao Senhor.” 

Salmos 134:2 

 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 

 

 

 



 
 

ALTO PREÇO 
Asaph Borba 

 

Eu sei que foi pago um alto preço 
Para que contigo eu fosse “um” meu irmão. 
Quando Jesus derramou sua vida 
Ele pensava em mim, / Ele pensava em ti,  
Pensava em nós. 
 

E nos via redimidos por Seu sangue,  
Combatendo 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. 

 

 
 
                    5 

 
 
     GRANDE É O SENHOR 3 

Comunidade da Graça 
 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor 
Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte  
A alegria de toda terra 
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória 
E que nos ajuda contra os inimigos 
Por isso diante dEle nos prostramos 
 

Queremos o Teu nome engrandecer 
E agradecer-Te 
Por tua obra em nossas vidas 
Confiamos em Teu infinito amor,  
Pois só Tu És o Deus Eterno 
Sobre toda terra e céu 

TE AGRADEÇO 
Diante do Trono 

 

Por tudo o que tens feito, / Por tudo o que vais fazer 
Por tuas promessas e tudo o que És  
Eu quero te agradecer por todo o meu ser 
Te agradeço, meu Senhor. (2x Homens/Mulheres) 
Te agradeço por me libertar e salvar,  
por ter morrido em meu lugar 
Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te 
agradeço 
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3
 Salmo 48 – Cântico dos filhos de Corá. 
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“A verdadeira adoração acontece 

quando seu espírito responde a Deus, e 

não a alguma melodia musical.” 

Rick Warren 



 
 

O MEU LOUVOR É FRUTO 
Asaph Borba 

 

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. (2x) 
 

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 os homens se levantem contra mim, 
Ainda que cadeias venham me prender, 
Meus lábios não se fecharão, 
Pra sempre hei de Te louvar. 
 

PERTO QUERO ESTAR 
Toque no Altar 

 

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 
Mas ainda é pouco eu sei, / Se comparado ao que 
ganhei/ Não sou apenas servo, teu amigo sou, eu sei 
 
Te louvarei, /Não importam as circunstâncias. 
Adorarei somente a ti Jesus 
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VENTOS DO AVIVAMENTO 
Comunidade Zona Sul 

 

O meu coração tem anseio de ver Tua glória 
Enchendo a terra como as águas cobrem o mar   
De ver se cumprindo na Igreja a promessa que diz: 
“Aquele que crê, obras ainda maiores fará”   
O muito que nós temos visto não passam de gotas 
Diante daquilo que podes e queres fazer. 
 
Ó faz chover Senhor!/ Águas que reguem a terra 
Que façam brotar a sementes –  
Frutos de avivamento 
Ó, faz chover, Senhor! / Atende o Teu povo que clama 
E anseia por ver o teu braço / Agindo com poder e 

graça em nossa nação! 

 

SEJA ENGRANDECIDO 
Guilherme Kerr Neto & Amigos 

 

Seja engrandecido, oh, Deus da minha vida 
Tu és o Deus da minha salvação! 
És a minha rocha, a minha segurança 
Meus lábios sempre te exaltarão! 
 
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és SENHOR 
(Bis.) 

 
 

 
6 

8 

9 
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TUDO ENTREGAREI 
Cantor Cristão 295 

 

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

 
Tudo entregarei!, tudo entregarei! 
Sim, por ti, Jesus bendito,/ Tudo deixarei! 
 
Tudo ó Cristo, a ti entrego,  
Corpo e alma, eis aqui! 
Este mundo mau renego,  
Ó Jesus, me aceita a mim 
 
Tudo ó Cristo, a ti entrego,  
Quero ser somente teu! 
Tão submisso a tua vontade  
Como os anjos lá no céu 
 
Tudo ó Cristo, a ti entrego,  
Oh, eu sinto o teu amor 
Transformar a minha vida 
E meu coração, Senhor! 
 
Tudo ó Cristo, a ti entrego,  
Oh, que gozo, meu Senhor! 
Paz perfeita, paz completa,  
Glória, glória ao Salvador. 
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NOS GALHOS SECOS 
Daniel Kaiô 

 

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

 

ACLAME AO SENHOR 
Diante do Trono 

 

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 meu ser, com tudo que sou,  
Sempre te adorarei! 
 
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos 
Poder, majestade, louvores ao Rei 
Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de 
Teu nome/ Alegro-te louvo por Teus grandes feitos; 
Firmado estarei, sempre te amarei./ Incomparáveis 
são tuas promessas (3x) pra mim! 
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EIS-ME AQUI OUTRA VEZ  
Vineyard 

 

Eis-me aqui outra vez,/ Diante de Ti abro meu 
coração/ Meu clamor tu escutas / E fazes cair as 
barreiras em mim/ És fiel, Senhor, / E dizes palavras 
de amor, / De 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 

 

SUPERABUNDANTE GRAÇA 
Asaph Borba 

 

Graça, gra-ça, superabundante graça, 
Superabundante graça 
 
Somos filhos da graça divina sem par,  
Frutos do amor que nos veio alcançar 
Graça que livra da morte e pecado,  
Por ela nós somos reconciliados (2x) 
 
Somos filhos da graça de Cristo Jesus,  
Tirados das trevas pro reino da luz, 
Assim somos santos justificados, /  
E um dia seremos glorificados (2x) 
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QUEM NOS SEPARARÁ 
Luiz Além 

 

Quem nos separará do amor de Cristo? 4 
Será tribulação, angústia ou perseguição? 
Fome ou nudez, perigo ou espada? 
 

Porque estou bem certo,  
De que nem morte, nem vida 
Nem anjos, nem principados, 
Nem coisas do presente, nem do porvir, 
Nem poderes, nem altura, nem profundidade, 
Nem qualquer outra criatura 
Poderá nos separar do amor de Deus 
Que está em Jesus Cristo nosso Senhor! 
Que está em Jesus Cristo... 
 
Nada, nada, poderá nos separar 
Nada, nada, poderá nos separar 
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso 
Senhor... Que está em Jesus Cristo! 
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4
 Romanos 8.35-39. Paulo mostra que o sofrimento não nos separa 

de Cristo, pelo contrário, nos uni ainda mais a Ele. O apóstolo cita o 

Salmo 44.22 para provar que o sofrimento sempre fez parte da 

história do povo de Deus. 
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     INCOMPARÁVEL 

        Comunidade Zona Sul 
 

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

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

 
MANANCIAL 
Aline Barros 

 

Manancial, Fonte de vida 
De onde eu preciso e quero beber todos os dias 
Bem mais que um desejo/ Tu És essencial 
Pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus 
 
Eu tenho sede de Ti 
Minha alma anseia por Ti 
Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés 
Eu tenho sede de Ti 
Minha alma anseia por Ti 
Manancial, única fonte de vida Tu És   
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REINA EM MIM 
Vineyard Music Brasil 

 

Sobre toda a terra tu És o rei,  
Sobre as montanhas e o pôr do sol 
Mas uma coisa só, meu desejo é:  
Vem reinar Senhor em mim 
 
Reina em mim com o 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 mais que tudo aqui: vem reinar 

Senhor em mim 

     QUÃO FORMOSO ÉS 
     Ministério Koinonya de Louvor 

 

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 
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ALIANÇA 
Ministério Koinonya de Louvor 

 

Como é precioso irmão estar bem junto a ti. 
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. 
E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu; 
Pelo sangue do Calvário sua vida trouxe a nós 
A 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) 

AO ÚNICO 
Aline Barros 

 

Ao único que É digno de receber/ A honra e a glória, 
A força e o poder/ Ao Rei Eterno, Imortal,  
Invisível, mas Real, / A Ele ministramos o louvor (2x) 
 

Coroamos a ti, ó rei Jesus (Bis) 
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, 
Consagramos todo nosso ser a Ti 
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AOS PÉS DA CRUZ 
Kleber Lucas 
 

Meu Jesus Maravilhoso És,  
Minha inspiração a prosseguir 
E mesmo quando tudo não vai bem 
Eu continuo olhando para Ti.  
Pois sei que tu tens o melhor pra mim,  
Há um segredo no Teu coração.  
Oh, dá-me forças pra continuar  
Guardando a promessa em oração 
 
Firme, oh Deus, está o meu coração,  
Firme nas promessas do Senhor.  
Eu continuo olhando para Ti / E assim eu sei que 
posso prosseguir / E mesmo quando eu chorar   
As minhas lágrimas serão, para regar a minha fé e 
consolar meu coração/ Pois o que chora aos pés da 
cruz, clamando em nome de Jesus /Alcançará de ti, 
Senhor, misericórdia, graça e luz 
 
Teu grande amor não cessa,  
Eterno, não tem fim. 
Quão grande és tu Senhor,  
Quão grande és pra mim 
Tua graça é o meu refúgio,  
Descanso no teu poder 
Maravilhoso És, Maravilhoso És ... pra mim 
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“O que nós mais desejamos e 

buscamos, é nosso objeto de 

adoração.” John Piper 

 



 
 

ALFA E ÔMEGA 
Asaph Borba 
 

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

Oh Alfa, Ômega 5, Cristo, Filho 
Oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus! (2x) 

 

Ansioso espero a Tua volta,  
O grande dia em que Tu virás 
Então subiremos, contigo estaremos 
Pra todo sempre, aleluia! 

Maranata 6! Cristo, Filho, Mestre, 
Oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus! (2x) 

VAMOS ADORAR A DEUS 
Corinho 
 

Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus /  
Vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus (2x)  
Ele veio em minha vida em um dia especial 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão porque eu digo que... vamos adorar a 
Deus.  
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5
 Alfa e Ômega são a primeira e última letra do alfabeto grego. 

(Apocalipse 1.8), referindo-se a Deus Todo-Poderoso. 

6
 Maranatha significa “Vem, Senhor!” ou “Nosso Senhor Veio!” 

(1Coríntios 16.22) 

 
 

BOM ESTARMOS AQUI 
Renascer Praise 

 

Bom estarmos aqui louvando a Deus,  
Podendo exaltar seu Santo nome (Bis) 
Tempo para isso,  
Tempo para louvarmos a Deus 
Num só amor, num só Espírito (Bis) 
Deus, venha nos abençoar 
E que esta união nunca falte para nós (Bis) 

 

CELEBRAI A CRISTO 
Asaph Borba 

 

Celebrai a Cristo, celebrai (4x) 
Ressuscitou! (2x) e hoje vive para sempre (Bis) 
Vamos celebrar (Ei), vamos celebrar (ô ô ô), vamos 
celebrar!, Ressuscitou o Senhor! (2x) 

 

RENOVA-ME 
Corinho 

 

Renova-me, Senhor Jesus/ Já não quero ser igual. 
Renova-me, Senhor Jesus/ Põe em mim teu coração. 
 
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser 
mudado Senhor/ Porque tudo que há dentro do meu 
coração necessita mais de Ti 
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OS QUE CONFIAM NO SENHOR 
Marcos Góes 

 

Não, não dá, sem Jesus não dá… 
Os que confiam no Senhor 
São como os montes de Sião  
Que não se abalam, mas permanecem para sempre! 7 
Como em volta de Jerusalém estão os montes, 
Assim o Senhor em volta do seu povo. 
Autoridade e poder, o domínio em Suas mãos 
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. 
 

Calem-se diante dEle a terra,  
Dobrem os joelhos, ergam as mãos 
Pois o Senhor é Deus,  
O Senhor é Rei dos povos 
 

 
DIGNO ÉS DE GLÓRIA 

     Corinho 
 

Digno És de glória e louvores.  
Levantemos nossas mãos 
E adoremos ao SENHOR (2x) 
 

Porque Grande És Tu, maravilhas fazes Tu 
Não há outro igual a Ti, não, não há 
Não há outro igual a Ti     
                20 

                                                           
7
 Salmo 125. Os salmos 120 a 134 são uma coletânea de hinos pós-

exílicos entoados pelo povo de Israel ao peregrinar em procissão até 

o monte de Sião, local de adoração ao Deus Altíssimo. 

 
 

PORQUE ELE VIVE ! 
Corinho 
 

Deus enviou seu Filho Amado  
Pra me salvar e perdoar 8 
Na cruz morreu por meus pecados 
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está 
 

Porque Ele vive posso crer no amanhã 
Porque Ele vive temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei  
Que a minha vida está nas mãos 
Do meu Jesus que vivo está! 
 

E quando enfim chegar a hora  
Em que a morte enfrentarei 
Sem medo então terei vitória 
Verei na glória o meu Jesus que vivo está! 
 

HÁ MOMENTOS 
Paulo César Baruk 

 

Há momentos que na vida 
Pensamos em olhar pra trás 
É preciso pedir ajuda para poder continuar 
 
E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de 
Jesus (2x)  Ele nos ajuda a carregar a cruz 
                  18 
                                                           
8
 João 3.16 é o texto áureo de toda Bíblia. Deus planejou, com amor 

imenso, enviar Seu Filho Único para nos salvar da morte eterna. 

Aleluia 
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     CORAÇÃO IGUAL AO TEU 
         Diante do Trono 
 

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 teu perdão 
 

Enche-me com teu Espírito,  
Endireita os meus caminhos, 
Ó Deus, dá-me um novo coração (2x) 
 

 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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DEUS NÃO DESISTE 
Valmir Fernandes 

Somos todos nós teu povo ó Deus 

Viemos aqui pra Te adorar 

Te exaltar, louvar o Teu nome, oh aleluia! 

Saiba que Jesus Ele te ama 

Quer te ver feliz, como eu sou 

Mesmo que você se afaste dEle 

Ele continua a te amar, porque.... 

Deus, Ele não desiste de você (2x) 

Deus Ele não desiste de amar você 
 

     QUERO SUBIR 
        Diante do Trono 

Quero subir ao Monte santo de Sião 

E entoar o novo cântico ao meu Deus 

Mais que palavras, minha vida eu quero entregar 

Purifica o meu coração 

Para entrar em Tua presença 

Contemplar a 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 o som agradável a Ti pois digno És 
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DEUS É FIEL 
Nani Azevedo 

Sim, Deus é fiel para cumprir 

Toda palavra dita a mim 

Deus é fiel, Deus é fiel (2x) 

Eu não morrerei /  

Enquanto o Senhor não cumprir em mim 

Todos os sonhos /  

Que ele mesmo sonhou pra mim 

Eu quero viver / Em santidade e adoração 

Pois é só dEle / Somente dEle o meu coração 

 

HÁ UMA UNÇÃO 
Kleber Lucas 

Há uma unção, já posso sentir /  

Verdadeiramente Deus está aqui (bis) 

Eu prefiro estar na tua casa ó Senhor 
Onde flui um rio de amor /  
Onde flui a benção do Senhor 
Eu prefiro estar no meio da congregação 
E no meio desta comunhão  /  
Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos,  
Ah!! Ah!! Ah!! Ah!! 
Como é bom viver em união - Ah!! Ah!! 
Como és precioso meu irmão! 

24 

 
 

VEM, VISITA A TUA IGREJA 
Cantor Cristão 580 

 

Vem! visita a tua igreja,  
Ó bendito Salvador! 
Sem tua graça ela murcha 
Ficará e sem vigor.  
Vivifica, vivifica, nossas almas, ó Senhor! (Bis) 

 
 

ROMPENDO EM FÉ 
Comunidade Zona Sul 

 

Cada vez que a minha fé é provada 
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais 
As montanhas e vales, desertos e mares 
Que atravesso me levam pra perto de Ti. 
 
Minhas provações não são  
Maiores 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,  
A cada dia vou mover o sobrenatural  
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher 
E a cada dia vou viver rompendo em fé 
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AUTOR DA MINHA FÉ 
Grupo Logos 

Oh Pai eu / queria tanto ver / O meu Senhor descer, 

Vindo me encontrar / Eu posso até imaginar/  

A refulgente Glória do Senhor Jesus 

Transpondo as brancas nuvens/ No mais puro azul 

Onde nem sul e nem norte existirá 

E em meio a lágrimas, / Sorrisos de alegria e de 

prazer/ Eu que era cego, agora posso ver 

Contemplar, contemplar enfim 

Por isso eu canto glória. 

Glória! Glória! Ao Autor da minha fé (2x) 

Oh Pai eu queria tanto ouvir 
O som que vai abrir o encontro triunfal 
Rever amigos que, um dia, em Cristo foram feitos 
meus irmãos / E agora sim, podemos dar as mãos 
Pois temos todos um, somente um, um só Senhor 
 
E eis o consolo que envolve a minha vida 
O meu Senhor Jesus/ Que foi morto sim naquela cruz 
Voltará, voltará enfim 9 
Por isso eu canto Glória (refrão) 
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9
 Jesus prometeu vir e levar consigo à Sua igreja amada. João 14.1ss, 

Fp. 4.5, Hb. 10.37, Ap. 22.7, 12, 20, 2Pd. 3.8,9 entre outros.  

A igreja aguarda com ansiedade este grande dia. Maranata, Senhor! 

 
 

FAZ UM MILAGRE EM MIM 
Regis Danese 

Como Zaqueu, eu quero subir 

O mais alto que eu puder 

Só pra te ver, olhar para Ti 

E chamar sua atenção para mim. 

 

Eu preciso de Ti, Senhor 

Eu preciso de Ti, Oh! Pai 

Sou pequeno demais /  

Me dá a Tua Paz 

Largo tudo pra te seguir. 

Entra na minha casa,  

Entra na minha vida 

Mexe com minha estrutura 

Sara todas as feridas 

Me ensina a ter Santidade 

Quero amar somente a Ti, 

Porque o Senhor é o meu bem maior 

Faz um Milagre em mim. 

A MINHA ALMA TEM SEDE 
Corinho 

A minha alma tem sede de Deus (4x) 

Então enche-me Espírito da glória de Deus 

Então enche-me Espírito da vida de Deus  
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A TUA PRESENÇA 
Gisele Nascimento 

Eu quero mais que a nuvem sobre o tabernáculo 

Eu quero mais que ouvir falar dos Teus feitos 

Eu quero mais que entrar no Santo dos Santos 

Eu quero tocar a Tua Presença 

Eu não sou nada 

Sou servo e nada mais 

Sou como a erva do campo 

Que logo murcha e cai 

Sou feito de barro 

Mas deixa-me tocar a Tua Presença 

O homem só está de pé 
Prostrado aos teus pés,  
Total dependência 
O justo vive pela fé 
Não quero ouvir só falar de Ti 
Hoje eu vim tirar virtude da Tua presença. 
 

 
 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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EU AMO TE AMAR 
Renascer Praise 

Eu não conheço o Teu rosto  

Mas Te reconheço em todo lugar 

Nunca toquei em Tuas vestes  

Mas sinto o Teu perfume no ar 

Não sei como é a Tua voz 

Mas o som dela me guia 

Eu não consigo viver sem Você na minha vida 

Que amor é esse, Que se move dentro de mim?  

Me alcançou com perdão / Intensamente me atraiu/ 

Impossível estar distante / Desse amor que me cerca 

Eu amo, eu amo, Te amar Senhor 

A ELE A GLÓRIA 
Diante do Trono 

Porque Dele e por Ele, para Ele são todas as coisas 

A Ele a glória (3x) pra sempre amém [bis] 

Quão profundas riquezas 
O saber e o conhecer de Deus 

Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos (2x) 10 
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 Romanos 11.36. Doxologia paulina que revela os atributos e 

propósitos de Deus. Hino apostólico de louvor a Deus. 
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NADA ME SEPARA DESSE AMOR 
J. Neto 

Nada me separa desse amor,  

Nada vai tirar Jesus de mim 

Todo sofrimento acabou 

Caminhando vou / Com Jesus até o fim. 

Sei que muito vou me alegrar  

Por ter este caminho a seguir 

Confesso que eu não vou deixar 

E que nada vai tirar 

Esse amor que existe em mim (2x) 

Eu andava pelas ruas da cidade 

Procurando essa tal felicidade 

Pelos bares eu vivia, / Procurando a alegria 

Mas só encontrei maldade. 

E quando tudo ia chegando ao fim 

No meu caminho brilhou uma luz 

 

E eu que era ovelha perdida 

Hoje tenho nova vida 

Caminhando com Jesus (2x) 

Sei que muito vou alegrar/ Por este caminho a seguir 
Confesso que eu não vou deixar 
E que nada vai tirar esse amor que existe em mim(2x) 
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SONDA-ME 
Vencedores por Cristo 

Senhor, Eu sei que tu me sondas 11 

Sei que também me conheces 

Se me assento ou me levanto, 

Tu conheces meus pensamentos. 

Quer deitado ou quer andando, 

Sabes todos os meus passos 

E antes que haja em mim palavras,  

Sei que tudo me conheces. 

Senhor eu sei que tu me sondas (4 vezes)  

Deus, tu me cercastes em volta, 

Tuas mãos em mim repousam 

Tal ciência, é grandiosa 

Não alcanço de tão alta 

Se eu subo até o céu, 

Sei que ali também te encontro 

Se no abismo está minh'alma 

Sei que aí também me amas 

Senhor eu sei que tu me amas (4 vezes) 
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 Salmo 139. Salmo que revela a onisciência e onipotência divina. 
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     PODES REINAR 
      Nelson Ned 
 

Senhor eu sei que é teu este lugar, 

Todos querem te adorar, toma a Tua direção 

Sim, oh vem, oh Santo Espírito,  

Os espaços preencher 

Reverência à Tua voz vamos fazer (2x) 

Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim 

Teu poder Teu povo sentirá 

Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui 

Reina, Senhor, neste lugar 

Visita cada irmão oh meu Senhor, 

Dá-lhes paz interior e razões pra Te louvar 

Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, 

glorifica o Teu nome, oh meu Senhor 

A TUA GRAÇA 
Corinho 

A Tua graça é melhor que a vida (2x) 

Meus lábios te louvam e assim bendirei 

E em Teu nome minhas mãos levantarei. 

As minhas mãos estão cheias de bençãos (2x) 
Tudo aquilo que eu tocar abençoado será (2x) 
As minhas mãos estão cheias de bênçãos 
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FICA JESUS 
Andréa Fontes 

É uma honra ter Jesus em nosso meio  

Foi convidado e o primeiro a chegar  

Sua presença é tão marcante eu até vejo  

A Sua glória inundado este lugar.  

Fica Jesus mais um pouquinho  

Não vá sem eu antes lhe falar  

Como Tu És maravilhoso  

Sua presença alegrou esse lugar.  

O culto hoje foi marcado em sua homenagem  

E o pastor até mandou anunciar  

Que toda igreja não faltasse nem um membro  

E que trouxessem outros para Te louvar    [refrão] 

Cada minuto deste culto é importante  

Tudo aqui é somente adoração  

Até as lágrimas que correm em meu rosto  

São para Ti um sinal de gratidão.      [refrão] 

Que bom que foi Jesus achar seu endereço  
Melhor ainda porque Tu nos atendeu  
Fica a vontade És bem vindo em nosso meio  
Não só a casa, mas aqui tudo é Teu.     [refrão] 
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VASO DE ALABASTRO 
Fernanda Brum 

Adorar a Deus é mais que cantar, 

Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. 

Não consiste em rituais e tradições... 

Adorar a DEUS é mais... 

Mais do que vãs repetições. 

O vaso de alabastro tem que ser quebrado, 

E o perfume tem que ser, totalmente derramado. 

Só quem conhece a grandeza, 

Do perdão que recebeu! 

Entrega em amor, todo tesouro seu, 

Para adorar a DEUS. 

Adorar a DEUS vai além das emoções 
É o Santo Espírito tocando 
E transformando os corações 
Pois a unção e o poder do seu olhar 
Nos faz sorrir, nos faz chorar, 
Nos faz perder para ganhar.... 
 

[refrão] 
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TE EXALTAMOS 
Ministério Koinonya de Louvor 

Te exaltamos oh Cordeiro Santo de Deus 

E declaramos as tuas maravilhas 

Teu Espírito se manifestará nestes dias 

Trazendo vitória às 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? (Bis) (3x) 

 

      DUPLA HONRA 
      Ministério Fonte da Vida de Adoração 
 

Pelo poder da tua Palavra,  

Tuas promessas em mim se cumprirá 

Pois o Senhor trará à existência 

Aquilo que não existe 

Para o Seu querer em mim realizar (bis) 

Hoje Deus está mudando a minha sorte 
Me tornando forte, me fazendo vencedor 
Ouço a sua voz, dizendo: "Filho não temas 
Em lugar de tua vergonha 
Te darei dupla honra" (bis) 
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DECLARAMOS 
Frutos do Espírito 

Declaramos que aqui reina a Glória do Senhor 

Sua graça é manifesta, está presente o Seu amor 

Corações se quebrantarão, almas vão se derramar 

E o Espírito de Deus reinará. 

Profetizamos salvação, total libertação 

Quebramos as cadeias em nome de Jesus 

Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz 

Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei 
 

Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és 

Poderoso para transformar o mundo 

Nada pode impedir teu Espírito de agir 

Operando maravilhas, transformando os corações (2x)  

     SOU DE JESUS 
       Renascer Praise  
 

Eu vim a esta Terra pra louvar ao Senhor (êô, êô, êô)  
O Deus de Abraão, Isaque e Jacó (êô, êô, êô)  
Também é o meu Pai / Também é o meu Senhor  
Que enviou Jesus / O meu salvador  
E é com alegria / E é com glória a Deus  
E é batendo palmas/ Louvando ao meu Senhor  
Eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus (3x) 
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     ESTRELA DA MANHÃ 
      Marcos Góes 
 

És a nossa Estrela da manhã, 12 

Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. 

Em Tuas mãos está todo o vencer, 

Resposta a todo aquele que clamar. 

A verdade é a Tua palavra e não pode mentir, 

Por isso estamos aqui 

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 a Tua palavra e não pode mentir, 

Por isso estamos aqui 

Te louvamos oh Senhor,  
Pelo Teu imenso amor 
Manifesta o Teu perdão e poder 
E assim vamos te adorar para sempre 
Pra sempre oh meu Deus (bis) 

 
 
 

 

 
34 

                                                           
12

 Apocalipse 22.16. Mais um título do Messias vitorioso. 
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     ESPÍRITO DE DEUS / SALA DO TRONO  
       Ministério Koinonya de Louvor 

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. Pai eu quero contemplar/ Tua glória e majestade 

Pai eu quero Te adorar, Em Espírito e em verdade 

Não apenas no átrio ou no santo lugar 

Eu quero Te entronizar entre os querubins. 

Oh! Leva-me a sala do trono/ Pelo novo e vivo 

caminho/ Pelo sangue de Jesus eterno, sumo 

sacerdote/ Oh! Leva-me a sala do trono 

Pra ti adorar, Senhor (bis) 

 

      EU NAVEGAREI 
        Asaph Borba 
 

Eu navegarei no oceano do Espírito 

E ali adorarei ao Deus do meu amor (bis) 

Espírito, Espírito, que desce como fogo 

Vem como em pentecostes e enche-me de novo. 

Eu adorarei ao Deus da minha vida 
Que me compreendeu sem nenhuma explicação. 
               37 

 
 

     BATE CORAÇÃO 
      Shirley Carvalhaes 
 

Bate, bate, bate, coração, bate e não para de bater 

Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de 

você/ Bate coração companheiro 

Ainda não é hora de parar 

Veja que a estrada é muito longa 

Junto temos muitas almas pra ganhar (2x) 

Coração amigo, você precisa se reanimar 

Se não chegou a hora de parar 

Desperta que Deus quer falar contigo 

Coração amigo,  

Milhões estão orando por você 

Desperta você não pode morrer 

Sozinho nada faço sem você. 

Escute coração companheiro 
O meu Cristo veio visitar você 
Abre bem a porta nesta hora,  
E deixa o Senhor te socorrer 
A presença desse mal pra Ele é nada 
Deixa a morte de ti mesmo repreender 
A vitória vem da nossa obediência 
Faça de tudo que Ele te manda fazer 
A vitória vem da nossa obediência 
Faça de tudo que Ele te manda fazer (2x) 
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     VISITANTE SEJA BEM VINDO 
       Corinho 

Visitante seja bem vindo 

Sua presença é um prazer 

Com Jesus nós vamos dizendo 

Esta igreja ama você 

Deus te ama e / Eu te amo  

E assim nós vamos dizer. (2x)  

 

      DIVINO COMPANHEIRO 
      Luiz de Carvalho 
 

Divino companheiro do caminho 

Sua presença sinto logo ao transitar 

Vi, já dissipaste toda sombra 

Já tenho luz, a luz bendita do amor 

Fica Senhor, já se faz tarde 

Tens meu coração para pousar 

Faz em mim morada permanente 

Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador! 

A sombra da noite se aproxima,  
E nela o tentador vai chegar 
Não, não me deixes só no caminho, 
Ajuda-me, ajuda-me, até chegar. 
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     QUERO QUE VALORIZE 
      Armando Filho 
 

Quero que valorize o que você tem 

Você é um ser você é alguém 

Tão importante para Deus 

Nada de ficar sofrendo angústia e dor 

Neste seu complexo interior 

Dizendo às vezes que não é ninguém 

Eu venho falar do valor que você tem (bis)  

Ele está em você 

O Espírito Santo se move em você 

Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. 

Aí você pode então perceber 
Que pra Ele há algo importante em você 
Por isso levante e cante exalte ao Senhor 
Você tem valor o Espírito Santo se move em você 
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A adoração é para a vida cristã o que a 

corda é para o relógio. 

Lawrence R. Axelson  

 



 
 

     SENHOR FORMOSO ÉS 
       Marcos Góes 
 

Senhor, formoso És 

Tua face eu quero ver 

Pois quando estás neste lugar, 

Tua graça invade-me 

Acende a chama, oh Pai, que uma vez brilhou 

Vem limpar, brilhar, resplandecer 

O meu primeiro amor... 

 

     CORAÇÃO VALENTE 
      Voz da Verdade 
 

Este é o coração valente 

Ele ama toda a gente / Ele ama quem não lhe ama  

E ajuda quem não lhe pede 

Este coração que queima, arde o fogo do amor 

Faz o triste ficar contente e traz paz ao coração 

Foi à morte por minha causa 

Não pensou nenhum segundo 

Este é o amor, amor maior do mundo 
Que não pensou nenhum segundo pra morrer por 
mim. Este é o coração valente, que explodiu lá na 
cruz. Ele continua quente/ Está no peito de Jesus 
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70      O ESCUDO 
      Voz da Verdade 
 

Por toda a minha vida, 
Ó Senhor, te louvarei 
Pois Teu fôlego é a minha vida, 13 
E nunca me cansarei 
Posso ouvir a tua voz, 
É mais doce do que o mel 
Que me tira desta cova 
E me leva até o céu 
 

Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou 
Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou 
Tu dás ordem às estrelas, e ao mar os seus limites 
Eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo 
 

Não há ferrolhos, nem portas 
Que se fechem diante da tua voz 
Não há doenças, nem culpa 
Que fiquem de pé diante de nós 
E a tempestade se acalma 
Na voz daquele que tudo criou 
Pois Sua Palavra é pura 
É escudo para os que nEle crêem. 
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 As Escrituras afirmam que o fôlego de vida foi dado pelo Senhor, 

quando soprou nas narinas do homem criado à Sua imagem, 

conforme à Sua semelhança,. (Gênesis 2.7) 
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     A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
       Corinho 

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 

Posso Pisar numa tropa e saltar as muralhas 

Aleluia hey , Aleluia 

Cristo é a Rocha da minha salvação 

Com Ele não há mais condenação 

 

     EU PRECISO DE VOCÊ 
       Corinho 
 

Eu preciso de você; 

Você precisa de mim 

Nós precisamos de Cristo 

Até o fim 

Sem cessar, sem parar, sem vacilar, 
Sem tremer e sem chorar (2x) 
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     OBRA SANTA 
      Luiz de Carvalho 
 

Obra santa do Espírito 

Esta causa é do Senhor.  

Como um vento impetuoso 

Como fogo abrasador  

Estamos sobre terra santa 

Reverente e muito amor 

Esta hora é decisiva, vigilante e de temor. 

Ninguém detém! É obra santa (BIS) 14 

Nem Satã,  

Nem o mundo todo pode apagar esse ardor. 

Ninguém detém! É obra santa!  

Esta causa é do Senhor. 

Eis o Noivo vem chegando,  

Espalhando suave amor;  

Já se sente o perfume da unção do Salvador!  

E a noiva ataviada de pureza e esplendor,  

Aguardando entrar nas Bodas  

Pra reinar com seu Senhor. 
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 A verdadeira natureza da Igreja de Cristo é vencedora, Mateus 

16.18. Ela triunfa, não importa as dificuldades que enfrente, pois o 

Senhor peleja por ela. A própria história é testemunha disso. 
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     A MENSAGEM DA CRUZ 
       Harpa Cristã 291 
 

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, 

Como emblema de vergonha e dor 

Mas contemplo esta cruz 

Porque nela Jesus 

Deu a vida por mim, pecador. 

Sim, eu amo a mensagem da cruz 

Até morrer eu a vou proclamar 

Levarei eu também, minha cruz 

Até por uma coroa trocar. 

Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus 

Ao calvário humilhante baixou; 

Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, 

Porque nela Jesus me salvou. 

Nesta cruz padeceu e por mim já morreu,  

Meu Jesus para dar-me o perdão; 

E eu me alegro na cruz, 

Dela vem graça e luz, 

Para minha santificação 

Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz 
Quero sempre levar e sofrer; 
Cristo vem me buscar e com Ele no lar 
Uma parte da glória hei de ter 
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      NESTA NOITE FELIZ 
       Corinho 
 

Nesta noite feliz, neste Santo Lugar 

Eu marquei um encontro com Deus 

Seu amor é real, Sua paz gozarei 

Eu marquei um encontro com Deus. 

Basta que me toques, Senhor 

Pra minh'alma cansada vencer 

Se a noite escura está/ Tua mão me guiará 

Basta que me toques, Senhor 

Em Jesus eu toquei, salvação encontrei; 

E a paz para o meu coração / Ele muito me amou 

E do mundo me livrou 

Hoje eu sinto de Deus o perdão. 
 

     DEUS ESTÁ AQUI 
      Corinho 
 

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 tu podes me ouvir. 

Jesus está aqui, Aleluia! 
O Espírito está aqui, Aleluia! 
Há o amor aqui, Aleluia! 
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77      MEU BARQUINHO 
       Giselli Cristina e Moises Cleyton 
 

O vento balançou, meu barco em alto mar, 

O medo me cercou, e quis me afogar, 

Mas então eu clamei, ao filho de Davi, 

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. 

     FICO FELIZ 
       Aline Barros 

Fico feliz em vir em tua casa 

Erguer minha voz e cantar, Aleluia ! 

Fico feliz em vir em tua casa 

Erguer minhas mãos e adorar 

Bendito é o nome do Senhor (3x) 

Pra sempre                
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     VIVEREI, VIVERÁS 
       Grupo Nova Dimensão 
 

No momento em que aceitei ao meu Jesus 

Minha vida logo se modificou 

Encontrei a paz, / Encontrei o amor 

E hoje já não tenho mais rancor. 

Aprendi amar o próximo também 

Perdoar aquele que me ofendeu 

Deus ama você, eu amo também 

Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. 

Estarás, com Cristo meu Senhor sempre a andar, 
Com Cristo eu aprendi a perdoar 
Com Cristo para sempre viverei, viverás 
E você, que anda nesse mundo sem razão 
Aprenda a perdoar o seu irmão 
Viverei, Viverás - Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá... 
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“Os homens só começam a crescer 

quando começam a adorar.” 

Calvin Coolidge 



 
 

     JESUS EM TUA PRESENÇA 
       Asaph Borba 

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, outrora apagada agora brilha 

E cada dia brilha mais. 

Só prá te adorar 

E fazer Teu nome grande 

E Te dar o louvor que é devido 

Estamos nós aqui. 

 

      EU CREIO QUE TUDO É POSSÍVEL 
      Ministério Fonte da Vida de Adoração 
 

Eu creio que tudo é possível 

E que nada é impossível para Ti 

Basta uma palavra Tua 

E os montes se removerão (2x) 

Pois contigo saltarei muralhas 
E também destruirei exércitos 
Pois eu sou mais que vencedor (2x) 
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     OFERTA AGRADÁVEL A TI 
      Cassiane 
 

A Tua Palavra escondi 

Guardada no meu coração  

Pra eu não pecar contra Ti, Senhor 15 

A Tua Palavra escondi  

Minhas vestes no sangue lavei, 

E das Tuas águas bebi  

Pra ser uma oferta agradável a Ti 

Minha vida a Ti consagrei  

 

Meus dons e talentos são pra Ti servir 

Meus dons preciosos são Teus 

Não vejo razão na minha vida sem Ti 

Tu és meu Senhor e meu Deus. 

Assim como o fogo refina o ouro 
Vem Tua obra em mim completar 
Até que o mundo possa ver 
Tua glória em meu rosto brilhar 
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 Salmo 119.11. Guardar a Palavra de Deus no coração é usá-la como 

arma moral para vencermos as tentações do dia-a-dia. Precisamos 

deixar que a palavra poderosa do Senhor molde nosso caráter. 
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     O HOMEM DE BRANCO 
        Eliezer Rosa 
 

Pela fé eu contemplo um homem de branco 

No meio do templo, / Com olhar de amor, 

Qual olhar do Senhor me atraindo pra Si 

Pela fé eu contemplo no meio do templo 

Jesus passeando, / E no seu resplendor  

Como o brilho do sol, envolvendo a mim. 

O homem de branco 

Está passeando no meio da igreja 

Eu estou sentindo Ele está operando 

É grande o calor. 

Eu vejo agora pelos olhos da fé 

Ele está enxugando todas as lágrimas. 

O homem de branco tem as marcas da cruz, 

Não é outro é Jesus. 

Ele está perguntando onde é sua dor, 
Porque tu choras tanto? 
Ele quer te alegrar, tua vida mudar 
Meu amado irmão. 
Está bem ao teu lado ouvindo o teu pranto 
Que choras calado. Poderoso Ele é, 
Tudo pode fazer abre o teu coração. 
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      SOMENTE OLHAR A TI 
       Eliezer Rosa 
 

Na minha angústia eu procuro a Ti chegar 

Procuro só olhar a face do meu Deus 

E, quando as lutas vêm perturbar minha paz, 

Então, respondo assim... 

Somente olhar a Ti 

Somente olhar a Ti, Senhor (3x) 

E não olhar atrás 

Seguir Teu caminhar, Senhor 

Seguir sem vacilar, Senhor 

Prostrado em Teu altar, Senhor 

E não olhar atrás... 

O mundo é muito belo e farto de ilusão 

Mas isto não traduz pra mim satisfação 

Eu olho para o céu e vejo uma luz, 

Proponho então a mim: Olhar só pra Jesus [refrão] 

O que passou, passou, de Cristo agora eu sou 
Ele é meu grande amigo e dEle também sou 
Sua graça redime o pobre pecador 
Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador 
[refrão] 
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     DEUS CUIDA DE MIM 
      Kleber Lucas 
 

Eu preciso aprender um pouco aqui 

Eu preciso aprender um pouco ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque Ele é quem cuida de mim. 

Se uma porta se fecha aqui 

Outras portas se abrem ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque Ele é quem cuida de mim 

Deus cuida de mim. 

Deus cuida de mim na sombra das Suas asas 

Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 

E não ando sozinho, não estou sozinho, 

Pois sei: Deus cuida de mim. 

Se na vida não tem direção 
É preciso tomar decisão 
Eu sei que existe alguém que me ama 
Ele quer me dar a mão. 
 
Se uma porta se fecha aqui  
Outras portas se abrem ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 
Porque ele é quem cuida de mim 
Deus cuida de mim. 
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     ÉS O MEU BEM QUERER 
       Marcos Góes 
 

És o meu bem-querer, Meu mestre 
E tudo que tenho e sou  
Vem de Tua mão, Senhor 
Que se estende e me abençoa 
Mesmo sem merecer, pecador, 
O mais miserável dos homens que sou 
Me envolves com Teu amor 
E, por isso, eu sou mais feliz! (2x) 
 
Se a vida, quer me tirar de Ti 
Me afastar, me destruir 
Eu clamo a Ti, Jesus 
E Tu me dás a Tua vitória 
Pois estou bem certo, de que nada, 
Nem na morte e nem na vida, 
Vai me afastar de Ti, de Tua bênção 
E do Teu amor. 
 
És o meu bem-querer, Te amo 
Como eu Te amo meu Jesus 
 

Me envolves com Teu amor 
E, por isso, eu sou mais feliz. (3x) 
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     ME ENSINA A TE ADORAR 
       Leonor 

Me ensina a Te adorar Senhor 

Buscar a Tua face 

Eu quero Te render meu Pai/ A adoração dos anjos 

E vem purificar meu ser / Me lava em Tuas fontes 

Me ensina a descer Senhor 

Pra alcançar Teus montes. 

No coração Te ergo um altar 

Incenso de louvor eu vim pra Te ofertar 

Invade a alma com a Tua luz 

A honra e a glória a Ti Senhor Jesus 
 

     GERAÇÃO DE ADORADORES 
      Igreja Nova Vida 
 

Que não passe de nós o Teu Espírito 

Que tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir 

Que não seja preciso que se levante outra geração  

Que vá avante / Venha sobre nós e realize o Teu 

querer (2x) 

Geração de adoradores queremos ser 
Sacerdócio santo pra Te oferecer 
O perfeito louvor e em nossas vidas 
Fluir o teu querer. 
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     EIS-ME AQUI 
      Asaph Borba 
 

Quanta coisa tenho feito 

Para o meu próprio prazer 

Tenho andado a procura 

Do meu próprio bem viver 

Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí  

Não Te conhecendo assim como eu conheço a Ti 
 

O chamado que um dia tu fizeste a mim  

E ao qual sem hesitar eu disse: “Sim” 

Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez  

E a Ti Senhor eu novamente digo: “Sim”  

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

 
 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     PROMESSA 
      Renascer Praise 
 

Parece mesmo que este dia nunca vai chegar 

Parece mesmo que suas promessas,  

Eu não vou viver 

Possuir a terra, onde há honra, leite e mel 

Ver meus filhos ao redor, 

Ver Suas bênçãos sobre os meus. 

Aquele que começou a boa obra em minha vida 

É fiel, Ele é fiel! 

Não descansará, não desistirá 

Enquanto não houver terminado 

Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio 

Sim Ele é fiel, sim Jesus é fiel 

Eu não morrerei, antes viverei 

Todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. 

Olhando para Ele, eu entro em seu altar 
Sentindo seu Espírito queimando o coração 
Pai das luzes que não muda continua a me dizer 
Que esta terra é minha e nela eu vou viver. 
[refrão] 
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     CÂNTICO DE COLHEITA 
      Comunidade Zona Sul 
 

Lembra que o Senhor uma vez nos falou 

Sobre a promessa de um dia colher 

O fruto que hoje temos nas mãos 

É o que nos fazia sonhar 
 

Com muito trabalho e guardando a visão 

Às vezes chorando, mas sempre com fé 

Valeu a pena esperar no Senhor 

Que mais uma vez foi fiel 

A nossa boca se encheu de alegria 
E a nossa língua de júbilo 
Em toda terra um canto se ouvia 
Grandes coisas fez o Senhor! 
A nossa boca se encheu de alegria 
E a nossa língua de júbilo 
Nossa colheita tem sido abundante 
Cumpriu-se a Palavra de Deus 
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“Manifestando reverência,  

aprendemos obediência.” 

Matthew Henry  

 



 
 

     TU ÉS FIEL 
      Paulo César Baruk 
 

Tu És fiel Senhor, meu Pai Celeste,  

Pleno poder a Seus filhos darás 

Nunca mudaste, Tu nunca faltaste  

Tal como Eras, Tu sempre serás 

Tu És fiel, Senhor (2x) 

Dia após dia com bênçãos sem fim 

Tua mercê, me sustenta e me guarda 

Tu És fiel, Senhor, fiel a mim 

Flores e frutos, montanhas e mares  
Sol, lua, estrelas no céu a brilhar  
Tudo criaste, na terra e nos mares  
Todo universo vem, pois te louvar 
[refrão] 
 

Pleno perdão Tu dá, paz, segurança  
Cada momento me guias, Senhor  
E no por vir, Oh! que doce esperança  
Desfrutarei do teu rico favor! 
[refrão] 
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     TOMA O TEU LUGAR 
      Frutos do Espírito 
 

Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar 

Lugar de honra, lugar de glória 

Senhor Jesus toma o Teu lugar 

Um trono de louvor / Preparamos para Ti 

Trono de honra, trono de glória 

Senhor Jesus, toma o Teu lugar (2x) 

Entronizado entre os louvores 

Entre os louvores do Teu povo 

Só pra Te adorar/ Estamos nós aqui 

Sim tu És Santo / Tu que habitas 

Entre os louvores de Israel 

Tudo é para Ti / Só pra Te adorar 

Estamos nós aqui, Senhor! (bis) 

     O AMOR SEM DEUS É PASSAGEIRO  
      Prisma Brasil 
 

O amor sem Deus tão passageiro é 

Mas o doce amor de meu mestre 

É algo que jamais morrerá 

Não morrerá! (2x) 
É algo que jamais morrerá, 
Sim o doce amor de Meu mestre  
É algo que jamais morrerá.    
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     OUTRA VEZ 
      Armando Filho 
 

Quantas vezes quiseste então mudar 

Teu pensar, teu modo de agir 

E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão 

Oh! Irmão, eu sei que foi ruim 

Mas uma coisa eu quero te dizer 

Deus te ama assim como tu és 

Mesmo quando muitos dizem / Que não há mais 

solução / Teu Senhor estende a sua mão. 

Uma vez, outra vez 

Vai em frente, tente um pouco mais 

Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim 

E gozarás perfeita paz (2x) 

     EU QUERO É DEUS 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Eu, eu, eu, eu quero é Deus! (2x)  
Não importa o que vão pensar de mim 
Eu quero é Deus. 
Ninguém morreria assim em meu lugar, 
Foi uma morte terrível pra me salvar. 
Por isso eu declaro: “eu amo esse Deus!” 
Ele é o Pão Vivo que desceu do céu 
Ele é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz 
Ele é a Raiz de Davi! Ele é o Leão de Judá! 
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     BENDITO SERÁS 
      Toque no Altar 
 

Não, este não pode ser teu fim 

Não é o que Deus sonhou pra ti 

Não podes aceitar 

Ver tua família se acabar 

Tua esperança se apagar 

Tua fé esmorecer 
 

Sei que é difícil crer que sim 

Se tudo em volta diz que não 

E a angústia te faz esquecer 

De tudo o que Deus prometeu 

Que sobre a tua vida estão 

As mesmas bênçãos de Abraão 

Bendita será tua casa 
Benditos serão teus filhos 
E Deus engrandecerá teu nome 
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“Há mais restauradora alegria em cinco 

minutos de adoração do que em cinco 

noites de folia.” 

W. Tozer  

 



 
 

     A GRANDE VIAGEM 
      Esdras Carneiro 
 

Um dia tudo irá findar 

Um dia Jesus, Ele voltará 

Um dia sim e bastará 

Um dia, um dia. 

Um dia eu vou subir ao céu 

Deixar este torrão ao léu 

Não quero saber de ficar 

Um dia eu voarei 

De asas não precisarei 

Foguete ou disco voador 

Apenas eu atenderei 

Ao vinde do Senhor 

A força que atrai a mim 
É forte, não vacilarei 
Ouvindo eu; Jesus chamar, responderei 
Estou Senhor a ti louvar 
Louvando então eu partirei 
Ao doce e eterno lar 
A casa do meu Rei (2x) 
 

A gravidade eu vencerei 
E face a face eu verei a Jeová. 
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     AJUDA-ME 
      Armando Filho 
 

Há quanto tempo a Ti me entreguei, 

E resolvi amar-Te, amado Rei, 

Em momentos de oração, quantas vezes Te falei, 

Eu não quero entristecer Teu coração, 

Mas ao longo desses anos, percebi, 

Muito pouco do que disse eu cumpri 

Resolvi me derramar, 

Minhas faltas confessar, 

Oh Amado meu Jesus, ajuda-me. 
 

Ajuda-me, com braço forte (ajuda-me), 

A ser fiel (ajuda-me), até a morte, 

Não deixarei de Te clamar, até o fim,  

Por Teu amor Senhor Jesus ajuda-me. (2x) 
 

     BOM É ESTAR 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Bom é estar em tua casa, Senhor 
Bom é louvar Teu Santo nome 
Bom é cantar e sempre dizer:  
Senhor, eu amo você. (2x) 
 

Nos teus átrios, Senhor / Eu quero sempre estar /  
No teu santo lugar/ E no Santo dos Santos 
Pra sempre te adorar.               
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     A MELHOR COISA 
      Ozéias de Paula 
 

De tanta coisa que andei fazendo 

De quase todas me arrependi  

Mas houve uma especial 

Foi a mais certa que escolhi 

A melhor coisa, que eu já fiz 

Em toda minha vida, salvou-me por um triz 

Em aceitar Jesus, sinceramente foi 

A melhor coisa que eu já fiz 

Coisas erradas/ Andei fazendo 
Na condição de pecador 
Mas quando achei-me desfalecendo  
Tomei a decisão que me salvou 
[refrao] 
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     DEUS DE PROMESSAS 
      Toque no Altar 
 

Sei que os Teus olhos 16 

Sempre atentos permanecem em mim 

E os Teus ouvidos  

Estão sensíveis para ouvir meu clamor 

Posso até chorar... 

Mas a alegria vem de manhã 

És Deus de perto, também de longe 

Nunca mudaste, Tu És fiel. 

Deus de aliança, Deus de Promessas 

Deus que não é homem pra mentir 

Tudo pode passar, tudo pode mudar 

Mas Tua Palavra vai se cumprir 

Posso enfrentar o que for 
Eu sei quem luta por mim 
Seus planos não podem ser frustrados 
Minha esperança está 
Nas mãos do grande “Eu Sou” 
Meus olhos vão ver o impossível acontecer. 
[refrão] 
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 As Escrituras afirmam que Deus é um Ser Onipresente, portanto, 

sendo Deus de perto e também de longe, ajustando-se ao 

ensinamento bíblico. 

99 101 

“A adoração é o reconhecimento da 

criatura acerca da grandeza do Seu 

Criador.”  Herbert M. Carson  

 



 
 

     BRILHA NO MEIO DO TEU VIVER 
      Cantor Cristão 417 
 

Não somente pra fazer um feito singular, 

É mister agir com muito ardor 

Mas as coisas mais humildes por executar 

Deves faze-las com fervor! 

Brilha no meio do teu viver, (2x) 

Pois talvez algum aflito possa socorrer, 

Brilha no meio do teu viver! 

Ó talvez alguma vida possas alegrar 
Com palavras doces em amor 
Ou talvez algumas almas tristes alcançar, 
Com a mensagem do Senhor! 
[refrão] 
 
Por maior que seja teu esforço a exercer 
Por mais firme a tua devoção 
Em redor oh quantas almas vivem sem prazer, 
Jazem na negra escuridão! 
[refrão] 
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     CAMINHO DE EMAÚS 
      Eliézer Rosa 
 

No longo caminho de Emaús  

Sem a presença de Jesus é triste o jornadear 

Mesmo em companhia de alguém 

Mas se esse alguém não é JESUS penoso é o caminhar 

Eis que de repente o Mestre chega 

Com sua voz suave e meiga / Transmitindo a paz / 

Viajantes tristes de Emaús / Consolados por JESUS /  

Já não lamenta mais 

Fica comigo, fica / Não vas embora, fica 

Escura a noite, fica/ Não te ausentes Senhor 

Tuas Palavras ardem no meu ser 

A Tua voz produz em meu viver 

A segurança que eu preciso pra vencer, Mestre fica 

(2x) 

No longo caminho pra Sião os salvos não tropeçarão 
JESUS os guiará!/ Seus ensinamentos qual fanal / 
Enche de luz o peregrino/ E firma o seu andar 
O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor 
E renova seu ser 
O caminho é longo, mas tem luz 
Na companhia de JESUS / Faz o fiel vencer 
[refrão] 
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“Adoração... é dar ao Senhor a glória que 

Lhe é devida como resposta ao que Ele 

nos revelou e fez em Seu Filho Jesus 

Cristo.” Oswald B. Milligan  

 



 
 

     QUE ALEGRIA NESTE DIA 
      Cantor Cristão 411 
 

Que alegria neste dia 

Nós estamos a gozar; 

Neste ensejo bom desejo,  

Temos: só a Deus louvar! 

Oh cantemos, pois com alegria!  

Neste grande e mui festivo dia! 

Vem, vê o que nos fez o Rei dos reis! 

Que alegria neste dia 
Enche nos o coração 
Inimigos e perigos,  
Já venceu o Capitão! [refrão]  
 
Que alegria neste dia 
Tem os crentes em Jesus;  
Reunidos os remidos,  
Fazem tudo em sua Luz! [refrão] 
 
Deus glorioso Deus bondoso,  
Abençoa nos aqui; 
Que esta igreja sempre seja 
Consagrada só a Ti! [refrão] 
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     VEM INFLAMA 
      Cantor Cristão 167 
 

Meu pecado resgatado 

Foi na cruz por Teu amor, 

E da morte, triste sorte Me livraste Tu Senhor. 

Vem inflama, viva chama, 

Em meu peito bem sem fim; 

Eu Te adoro, sempre imploro: 

Ó Jesus habita em mim! 

Se hesitante vacilante, 
Ouço a voz do tentador, 
Tu me guias, me auxilias,  
E me tornas vencedor. [refrão] 
 
Redimida só tem vida,  
A minha alma em Teu amor,  
Com apreço, reconheço,  
Quanto devo a Ti Senhor. 
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“O primeiro fundamento da justiça é sem 

dúvida a adoração a Deus.” 

João Calvino  



 
 

     ESPÍRITO ADORADOR 
      Gerusa Barros 
 

Entoarei louvores 

Não cessarei meu canto 

Não pouparei a carne 

Mesmo na dor 

Pra meu Senhor, eu canto (2x) 

Mesmo que não haja peixes no mar 

Mesmo que não haja estrelas no céu 

Mesmo que o sol venha escurecer 

O meu Deus permanece fiel 

Eu não posso retroceder 

Meu espirito é de adorador 

Te amo, Te adoro, Senhor. 

O fogo arde no meu coração 
Há uma alegria que invade o meu ser 
Eu não consigo controlar a emoção 
Meu desejo é saltar e correr 
Há uma chama que queima por dentro 
Por isso eu não posso parar 
Vou aproveitar o momento 
Vou adorar. [refrão] 
 
Cantando... louvores.... a Deus! 
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     JESUS PASTOR AMADO 
      Cantor Cristão 381 
 

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

Pois sendo resgatados por um só Salvador, 
Devemos ser unidos por um mais forte amor; 
Olhar com simpatia os erros de um irmão 
E todos ajudá-lo com branda compaixão. 
 

Jesus suave e meigo ensina nos a amar 
E como Tu sejamos, também no perdoar! 
Ah quanto carecemos de auxílio do Senhor, 
Unidos, supliquemos, a Deus por esse amor. 
 

Se tua igreja toda andar em santa união; 
Então será bendito o nome de cristão. 
Assim o pediste, em nós se cumprirá, 
E todo o mundo inteiro a Ti conhecerá. 
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     O ROSTO DE CRISTO 
      Feliciano Amaral 
 

Sempre que eu leio a história de Cristo/ Eu fico a 

pensar com grande emoção/ No privilégio que muitos 

tiveram / De ver o Seu rosto, sentir Sua mão. 

 

Eu também teria a mesma alegria/ De vê-Lo bem 

perto, bem junto a mim/ Olhar os Seus olhos, serenos 

e meigos/ E como eu seria tão feliz assim. 

Queria saber como era o Seu rosto 

Embora eu sinta que era mui lindo 

Inspirava fé e também confiança 

E dava a todos um gozo infindo. 

E ao ver as gravuras, os quadros pintados / Daquilo 

que dizem ser o meu Senhor/ Meu ser não aceita o 

que está na tela/ É falsa a inspiração do pintor. 

Não creio, não creio num Cristo vencido 

Cheio de amargura, semblante de dor 

Eu creio num Cristo de rosto alegre 

Pois creio num Cristo que é vencedor. 

E um dia também O verei face a face / E assim eu 
creio, pela minha fé / Ó aleluia! Verei o Seu rosto/ 
Verei a Jesus, como Ele é / Ó aleluia! Verei o Seu 
rosto / Verei a Jesus, como Ele é.              
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     SOBERANO 
      Armando Filho 
 

Antes que viesse a existir 

Traçaste um plano lindo para mim 

Quiseste-me usar pro teu louvor, Senhor 

Quanta coisa linda a contemplar 

E em Teu nome gente a libertar 

Quiseste-me usar pro Teu louvor, Senhor 
 

Hoje vim dizer o que está em mim 

Por todo lado há lutas nesse prosseguir 

Uma voz me diz que devo parar 

Mas outra voz maior me faz assim cantar: 

Soberano És tu, Senhor 

Soberano És Tu, Senhor 
Soberano, Soberano 
Soberano És Tu, Senhor (2x) 
 

Quer no bom viver, ou na provação 
Soberano És tu, Senhor! 
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“O que adoramos determina aquilo em 

que nos transformamos.” 

Harvey F. Ammerman  

 



 
 

     NENHUMA CONDENAÇÃO 
      Armando Filho 
 

De todas as provas que eu já passei 

É bem difícil, Senhor,  

A gente às vezes ouvir acusações do vil tentador 

Lembranças do passado vem e querem me fazer parar 

Ou mesmo palavras de alguém,  

Que não quer na gente acreditar. 
 

E quase parando sem força e vigor 

A gente lê a Palavra 

E encontra bastante poder pra vencer  

Continuar a jornada 

E vê que o passado ficou pra trás 

Pois Cristo na cruz tudo já venceu 

E saber que dele não lembra mais,  

Eu canto pra glória de Deus. 

Nenhuma condenação há 17  
Para quem está em Ti Jesus 
Cuja a vida coberta está 
Pelo sangue que desceu da cruz 
É certo que provas virão investidas do vil tentador 
Mas, nenhuma condenação há 
Para quem está em Ti, Querido Senhor! 
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     QUANDO JESUS ESTENDEU SUA MÃO 
       Luiz de Carvalho 
 

A minha alma estava longe 

Do caminho do céu 

Eu era cego e desprezível pecador 

Mas Jesus já transformou 

Minhas trevas em luz 

Quando Ele estendeu a Sua mão para mim 

Quando Jesus estendeu a Sua mão 

Quando Ele estendeu a Sua mão para mim 

Eu era pobre, perdido 

Sem Deus, sem Jesus 

Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. 

Agora me regozijo desde que O aceitei 
E na tempestade eu posso sossegar 
Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal 
Quando estendeu a Sua mão para mim 
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“A adoração pública não nos isenta da 

adoração secreta.” 

Matthew Henry  



 
 

     SONDA-ME, USA-ME 
      Aline Barros 
 

Sonda-me, Senhor, e me conhece,  

Quebranta o meu coração 

Transforma-me conforme a Tua Palavra, 

E enche-me até que em mim 

Se ache só a Ti 

Então, usa-me, Senhor. Usa-me! 

Como um farol que brilha à noite 
Como ponte sobre as águas 
Como abrigo no deserto 
Como flecha que acerta o alvo 
Eu quero ser usado,  
Da maneira que Te agrade 
Em qualquer hora e em qualquer lugar,  
Eis aqui a minha vida 
Usa-me, Senhor, usa-me. 
 

Sonda-me, quebranta-me 
Transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor. 
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     CHEIRO DAS ÁGUAS 
      Diante do Trono 
 

Há esperança para o ferido 

Como árvore cortado, marcado pela dor 

Ainda que na terra envelheça a raiz 

E no chão, abandonado o seu tronco morrer... (2x) 

Há esperança pra você 18 

Ao cheiro das águas, brotará 

Como planta nova florescerá 

Seus ramos, se renovarão 

Não cessarão os seus frutos... 

E viverá. 

     AQUELE QUE ESTÁ FELIZ 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Aquele que está feliz, diga amém! [amém] 
Aquele que está feliz, grite aleluia! [aleluia] 
Aquele que está feliz, bata palma assim... 
Aquele que está feliz, dance comigo assim... 
 

Com Jesus no coração a gente é feliz! 
Com Jesus na condução, tudo é muito bom! 
Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia! 
Jesus é o motivo da nossa alegria! 
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“Batei palmas, todos os povos; aclamai a 

Deus com voz de triunfo.” 

Salmos 47:1 



 
 

     MAGNIFIQUEMOS 
      Adhemar de Campos 
 

Louvemos ao Senhor (2x) 

Adoremos no Seu santo monte 

Nosso amado Pai, Seu nome é Santo. (Bis) 

Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é Santo (2x) 

Magnifiquemos ao Senhor 

Ao Rei que é digno de louvor 

Excelso, Supremo e mui Digno de louvor. (2x) 

[refrão] 

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. [refrão] 
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     EIS-ME AQUI 
      Diante do Trono 
 

A Tua luz acendeu meu coração 

E eu pude ver em meio a escuridão 

Tua Presença, Tua fidelidade, graça e amor 

Me levantaram outra vez 

Me deram forças e prosseguirei (2x) 

Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor! 

O Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor 

E toda vez que eu chorar 

Ou quiser desanimar 

O Teu Espírito, me consolará. 

Se é na fraqueza do meu ser 

Que manifestas Teu poder 

Eis-me aqui! 

Dependo de Ti, Preciso de Ti 

Toda glória, toda vitória pertence a Ti 
Toda honra, todo o louvor entrego a Ti 
Porque, sem Ti, não estaria aqui. (bis) 
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O homem que tenta diminuir a glória de 

Deus, recusando-se a adorá-lO, é como 

um lunático que deseja apagar o sol, 

escrevendo a palavra "escuridão" nas 

paredes de sua cela.  C. S. Lewis  

 

“louvem-no com tamborins e danças, 

louvem-no com instrumentos de cordas e 

com flautas.” Salmos 150:4 



 
 

     VEJO QUE A VITÓRIA 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Vejo que a vitória do Senhor 

Está chegando aqui neste lugar 

O povo acreditou, o povo profetizou 

E a vitória veio em nome do Senhor! (2x) 

Esta casa será chamada: Casa de oração 

Esta casa será chamada: Casa de louvor 
 

E todo o joelho se dobrará 

E toda a língua confessará 

Que Jesus Cristo é o Senhor! (bis) 

Vejo Deus presente aqui neste lugar 
Operando em nossos corações 
Não devemos nunca duvidar 
Mas podemos nEle descansar 
Porque a vitória é nossa 
Em nome do Senhor 
[refrão] 
 

 

 
81 

 
 

     VOU SEGUIR COM FÉ 
       Kleber Lucas 
 

O meu Deus é maior que os meus problemas 

Eu não temerei com Jesus eu vou além 

Ainda que a figueira não floresça/ E não haja o fruto 

da videira/ Eu não temerei, não. 

 

Pois sei que para além das nuvens / O sol não deixou 

de brilhar / Só porque a terra escureceu/ 

A minha vida está em Deus / Eu sei que tudo posso 

em Deus/ É Ele quem me fortalece. 

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, 

Para a Rocha mais alta que eu, 

Eu sei pra onde vou, como águia vou 

Nas alturas sou filho de Deus (2x) 

O meu Deus sabe tudo que preciso/ Para sentir a paz 
dentro do meu coração/ Ainda que a lua adormeça/ 
E não haja o brilho das estrelas/ 
Eu não temerei, não / Pois sei que para além das 
nuvens/ O sol não deixou de brilhar/ Só porque a 
terra escureceu/ A minha vida está em Deus 
Eu sei que tudo posso em Deus/ É Ele quem me 
fortalece. 
 

[refrão] 
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“A adoração não faz parte da vida cristã; 

ela é a própria vida cristã.” 

Gerald Vann  



 
 

     FAMÍLIA 
      Aline Barros 
 

Vem desfrutar do amor de Deus,  
Você e sua casa 
Deixe Jesus que é Rei entrar em seu coração 
Vida melhor Ele quer te dar 
Restaurar seu lar 
Paz e harmonia Ele quer trazer,  
pra você (2x) 
 
Deus alcançou e modificou,  
Toda a minha casa 
Ainda que venha a tempestade,  
Não nos abalará 
Vida melhor Ele quer te dar,  
Restaurar seu lar 
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você 
Paz a harmonia Ele quer trazer, pra você 
 

 
 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     JEOVÁ É O TEU CAVALEIRO 
      Kleber Lucas 
 

Jeová é o Teu cavaleiro 

Que cavalga para vencer 

Todos os teus inimigos, cairão diante de ti 

Cairão diante de ti (2x) 

Sobre tua vida, ó meu irmão,  

Não vale encantamento 

Sobre a tua vida, ó meu irmão,  

Está a bênção do Senhor 

A força dos teus opressores,  

Nunca te alcançará 

Existe uma nuvem de glória,  

Existe uma chama que arde 

No teu arraial ouvem-se vivas de júbilos (2x) 

 

     AMIGO DE DEUS 
      Adhemar de Barros 
 

Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus 
Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu  amor 
Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão 
E assim... perceber a grandeza do  poder 
De Jesus meu bom pastor (2x) 
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     SOLDADO FERIDO 
      Júnior 
 

Há muitos feridos... 
Choram de angústia e de dor 
Clamam por proteção e por paz... 
Amigos que sofrem 
Sua necessidade atende hoje 
Não deixe o soldado ferido morrer... 
 

Verta o bálsamo... 
E a ferida sarará... 
Protege-o com Teu manto de amor... 
O pão partiremos, sim 
Descanso lhes darás 
E toda angústia sairá 
Não deixe fiéis soldados feridos... morrer. 
 

Seguindo sua ordem 
Lutaram na frente para o Rei 
E o forte inimigo puderam vencer... 
Mas por esforço,  
Satã intentou suas vidas matar 
Não deixe o soldado ferido morrer... 
 

[refrão] 
 
Não podes olhar sem socorrer 
O amor é mais forte, faz viver 
Não podes deixar um soldado ferido morrer 
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     ALMA ABATIDA 
      Harpa Cristã 193 
 

Se tu, minh'alma, a Deus suplicas,  

E não recebes, confiando fica 

Em Suas promessas, que são mui ricas,  

E infalíveis pra te valer. 

Por que te abates, ó minha alma? 19 

E te comoves, perdendo a calma?  

Não tenhas medo, em Deus espera,  

Porque bem cedo, Jesus virá. 

Ele intercede por ti, minh'alma;  

Espera nEle, com fé e calma;  

Jesus de todos teus males salva,  

E te abençoa, dos altos céus. 

[refrão] 

Terás em breve, as dores findas,  

No dia alegre da Sua vinda;  

Se Cristo tarda, espera ainda  

Mais um pouquinho, e O verás. 

[refrão] 
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  Salmo 42.5 
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     ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 
      20 anos da Ig. Batista Renascer 

       Richard Maurício 
 

Até aqui nos ajudou o Senhor 

Com o Seu amor nos alcançou (2x) 

Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre 

Ele é nosso Senhor 

Exaltemos o Seu Santo nome 

Adoramos ao Rei dos reis 

Seu nome é Santo 

Até aqui nos ajudou o Senhor! 

Até aqui nos ajudou o Senhor 

Com o Seu poder nos purificou 

O Senhor desceu do céu 

Entregando Sua vida por nós 

Nos rendemos ao Criador 

[refrão] 
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     TE LOUVAREI 
       Frutos do Espírito 
 

Te louvarei, Te bendirei continuamente 

Teu é o poder, Teu é o domínio, Tua é a glória 

Tu que me fazes vitorioso. Mais do que vencedor 

Tua Palavra não passará. Grande é o Senhor! 

Tu que vais diante de mim/ Endireitando os caminhos 
tortos/ Tu que quebras as portas de bronze  
E despedaças os ferrolhos de ferro 
O Senhor quebra os grilhões  / O Senhor liberta os 
corações/ Derramada está Sua unção sobre nós 
Fluindo está o Espírito Santo entre nós 

 
   PERTO DA CRUZ 

       Igreja Batista Renascer/ Ana Valéria 
 

Ao descer do céu deixou Sua glória 

E veio com a missão de lavar nossas transgressões 

Tudo foi por amor, esteve entre nós 

Fez milagres acontecer, suportou a Sua cruz 

E expirou... 

Perto da Tua cruz, desejo está/ Vem meu coração 

quebrar/ As feridas o Senhor já sarou 

Quando me prostrei  a Tua cruz 

Obrigado, meu Senhor! Remido agora sou 
Quebraste o meu ser, Escolheste a minha vida 
Por me amar              86 
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“O homem não é feito para questionar, 

mas para adorar.” 

Edward Young 

 



 
 

     CASA DE BENÇÃO 
      Eyshila 
 

Minha casa será uma casa de benção 

Minha casa será um pedaço do céu 

Nela estarão reunidos adoradores 

Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel 

Minha casa será reconhecida 

Como um lugar de milagre e oração 

Onde Jesus tem prazer em ficar,  

Onde o Espírito Santo habita 

Onde há prosperidade, amor e vida 

Faça do meu lar, Senhor,  
Um lugar de harmonia 
Faça do meu coração 
Tua casa todo dia 
Esteja à vontade pra ficar 
E nunca mais partir 
Pois a casa que um dia Te recebeu, 
Nunca mais saberá viver sem Ti 
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     PENSANDO BEM 
      J. Neto 
 

Pensando bem 

Só a presença de Jesus na minha vida 

Justifica tanta coisa sem saída 

É a realidade que eu não posso me afastar 

Tua presença 

Me encoraja, me anima todo dia 

Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria 

Um vivo morto 

Sem poder me levantar. 

Não, não me deixes 

Não me deixe sozinho 

Nem por um minuto, por favor. 

Não, não me deixes 

A minha alma chora, grita implora 

Não me deixe Senhor. 

Só Tu me entendes 
E não me censuras 
Embora eu sei que te aborreço 
Mas eu te peço por favor meu Deus esqueça 
As muitas falhas que cometo contra ti 
 
[CONTINUA PRÓXIMA PÁGINA] 

 

 
 

91 

126 128 

“Louvem todos o nome do Senhor, pois 

somente o seu nome é exaltado; a sua 

majestade está acima da terra e dos 

céus.” Salmos 148:13 



 
 

      PENSANDO BEM 
      J. Neto 
 

Se for preciso me exortar 
Fala comigo estou ouvindo  
Fala comigo acordado ou dormindo 
Ou aqui mesmo,  
Se quiseres, quero ouvir. 
 

Não, não me deixes 
Não me deixe sozinho 
Nem por um minuto, por favor 
Não, não me deixes 
A minha alma chora, grita implora 
Não me deixe Senhor. 
 

Estou contigo 
Ora não temas, te encorajas, vá em frente 
É a presença que anelo tão somente 
Não há barreiras que não possa ultrapassar 
Mas se estou fraco 
Oh ! me escondas em Tuas asas bem seguras 
Me agasalha com Teu manto de ternura 
Oh ! me transporta como vento sobre o mar. 
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     DEUS DE MARAVILHAS 
      Mara Maravilha 
 

Não há deus maior que nosso Deus 

Nosso Deus é o Deus do impossível 

Fala com as estrelas 

Ordena o vento e o mar 

Igual ao nosso Deus não há 

 

Não há deus maior que nosso Deus 

Do cativo faz um livre vencedor 

A alma do ferido, 

Só Ele pode restaurar, 

Igual ao nosso Deus, não há 

É o Deus de maravilhas 

Operando quem impedirá? 

É o Deus de maravilhas 

Que o morto faz ressuscitar 

É o Deus de maravilhas 

Que faz estéril dar à luz 

Maravilhas faz o nome de Jesus 

Ooohhhh! 
Ele é Santo, Santo, Santo, Soberano 
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“Sou chamado a adorar um Deus que não 

vejo, mas não para submeter-me a um 

Deus que não posso conhecer e provar.”  

David Shepherd  

 



 
 

     EXPERIÊNCIA PESSOAL 
      Armando Filho 
 

Ah! Algo novo eu senti 

Eu vi chegar pra mim o Espírito Santo 

Mudou meu jeito de viver 

Um crente diferente ser, Ele me fez. 

Ah! Eu percebi que o meu ser 

Tinha mais sede do Senhor 

E assim a Ele orava mais 

Chegou enfim aquela unção 

Que anelava o coração 

Pra ter mais paz, muita paz. 

Firme eu estarei 
Naquilo que abracei 
Não vou voltar atrás, 
Eu sei é algo tão real! 
Que o Pai me faz sentir. 
A experiência é pessoal, 
Por isso vou vivê-la intensamente, 
Daquilo que está no coração 
Eu não devo abrir mão, 
Eu quero é transferir. 
 
[CONTINUA PRÓXIMA PÁGINA] 
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     A FORÇA DO PERDÃO 
      Sérgio Lopes 
 

Perdoar 

É muito mais que estender a mão 

E dizer eu te perdoo meu irmão 

Usar a voz é fácil, apertar a mão também 

O difícil é revelar o coração 

Mas se o coração perdoa é fácil perceber 

Pois o coração é cúmplice do olhar 

Perdão que sai do coração 

É jóia rara de encontrar 

E está na sinceridade de um olhar 

Se eu te machuquei, reconheço que errei 

Eu agora percebi quanto mal eu te causei 

Como vou falar de amor se eu não souber amar 

Eu preciso de você para me ensinar 

Eu me arrependi e revelei meu coração 

Agora é sua vez de me ensinar uma lição 

Preciso de você pra conhecer a dor 

Ou conhecer a força do perdão. 
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“Servi ao Senhor com alegria; e entrai 

diante dele com canto.” Salmos 100:2 



 
 

     ESPERA NO SENHOR 
      Gérson Cardoso 
 

Bem aventurado aquele, que teme ao Senhor 

E confia perpetuamente em Seu poder 

E medita de dia e de noite/ Noite e dia sem fim. 

Sua casa edificada sobre a Rocha/ Não existe vendaval 

pra destruir/ E a família que habita dentro dela 

No Senhor espera 

Espera no Senhor sem desistir/ Na certeza que Ele 
não falha/ Tudo Ele já preparou/ Seu poder nunca 
mudou/ Espera no Senhor sem desistir 
Seu poder nunca mudou 

 

           CEM OVELHAS 
      Oséias de Paula 
 

Eram cem ovelhas, juntas num aprisco/ Eram cem 
ovelhas, que amante cuidou/ Porém numa tarde, ao 
contá-las todas/ Lhe faltava uma, lhe faltava uma e 
triste chorou 
 

E as noventa e nove, deixou no aprisco/ E pelas 
montanhas a buscá-la foi/ A encontrou gemendo, 
tremendo de frio/ Curou suas feridas, pôs logo em 
seus ombros/ E ao redil voltou 
 

Essa mesma história volta a repetir-se/ Pois muitas 
ovelhas perdidas estão/ Mas ainda hoje o pastor 
amado/ Chora tuas feridas, chora tuas feridas 
E quer te Salvar             96 

 
 

      EXPERIÊNCIA PESSOAL 
      Armando Filho 
 

Ah! Se você sente que o Senhor,  

Com seu Espírito mudou 

Todo o seu jeito de viver 

Não abra mão do que sentiu, 

Pois foi o céu que se abriu 

E veio a benção. 

Ah! O que alguém pode fazer 
Em relação ao que você 
Já recebeu do eterno Pai 
Se o condenarem como réu, 
Seja mais firme, mais fiel 
E vá em frente. 
 
Firme eu estarei/ Naquilo que abracei 
Não vou voltar atrás,/ Eu sei é algo tão real! 
Que o Pai me faz sentir A experiência é pessoal, 
Por isso vou vivê-la intensamente, 
Daquilo que está no coração 
Eu não devo abrir mão, 
Eu quero é transferir. 
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“A adoração é algo que se relaciona com 

Deus mais do que qualquer outra coisa.” 

William S. Plumer 

 



 
 

     SEI QUE HÁ UM DEUS 
       Leni Silva 
 

Sei que há um Deus a olhar para mim 

E em seu olhar existe amor sem fim 

Sei que há um Deus, muito além desse azul  

E este Deus é o grande Senhor. 

Pode o mundo passar 

O sol deixar de brilhar 

Sei que há um Deus a olhar para mim 

E quando a noite chegar e o inverno assolar 

Sei que há um Deus a olhar para mim 

E se alguém esquecer-se de mim 

Eu sei que Deus jamais me esquecerá 

O meu Senhor nunca há de mudar 

Sempre está a olhar para mim 

[refrão] 
 

     BENDITO SEJA O NOME 
       Comunidade de Nilópolis 
 

Bendito seja o nome da tua glória (8x) 
Que excede todo entendimento  
Que abriu o mar vermelho e fez o povo passar [bis] 
[refrão] 
 

Ele é o DEUS que criou a terra e Ele é o DEUS que 
criou o mar e deu para o homem dominar [bis]         
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     ELE É MEU E TEU SENHOR 
      Orleans Negreiros 
 

Se os problemas parecem não ter solução 

Quando as mágoas inundam o teu coração 

Há alguém que atende a tua oração: 

Jesus Cristo, o Mestre e Senhor 

Ele é dono da chuva, do sol e do ar 

É Senhor da alegria, da dor, do chorar 

Ele é dono dos montes, do céu e do mar 

É Senhor das crianças, das preces, dos hinos 

Ele é meu e também teu Senhor 

Ele é o caminho, a verdade e a luz; 

Abre teu coração e recebe a Jesus 

Tua vida é Cristo que agora conduz 

Pois é Ele, Teu Mestre e Senhor 

[refrão] 

Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz! 

Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. 

Eu sou dEle, e a vida que Ele me traz 

É segura, pois Ele é Senhor. 

[refrão] 
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     O AMIGO 
      Sérgio Lopes 
 

O amigo que eu encontrei 

Me surpreendeu 

Quando todos me deixaram, Ele me acolheu 

E sarou minhas feridas, das algemas me livrou 

Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou 

Lhe falei do meu passado e me perdoou 

Isso teve um alto preço que Ele já pagou 

Me mostrou as mãos feridas 

Por amor de muitas vidas 

E uma dessas muitas vidas era eu 

Quem nesse mundo amor tão grande pode ter 

De entregar a própria vida sem temer? 

Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz 

Pagando pelos erros que não cometeu? 

E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez 

E sem ressentimento oferecer perdão 

Quem pode ser melhor amigo que O Senhor 

Que pelo servo a própria vida renunciou? 

Quem pode ser melhor amigo que O Senhor 
Que pelo servo a própria vida renunciou? 
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     LUGARES ALTOS 
      Renascer Praise 
 

Vem e toma o Teu lugar 

Tens minha vida como altar 

Um trono de louvor 

Entrego a Ti, Senhor, meu Deus 
 

Guarda o meu coração 

No Teu jardim particular 

Vem regar-me com Tua unção 

Pra que eu possa exalar Teu Ser (2x) 

Dá-me Tuas asas pra Te alcançar, 

Nos lugares altos aonde Tu estás! 

Estás assentado acima de todos! 

Tão grande Tu és,  

Mas mesmo assim habitas em mim! 

           VEM DE TI, SENHOR 
      Diante do Trono 
 

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

Dependo de Ti / Preciso de Ti 
Sozinho, nada posso fazer. 
Descanso em Ti/ Espero em Ti 
Sozinho, nada posso fazer. (2x)                      98 
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     PRIMEIRO AMOR 
       Paulo César Baruk 
 

Quero voltar ao início de tudo,  
Encontrar-me contigo, Senhor. 
Quero rever meus conceitos e valores;  
Eu quero reconstruir. 
 

Vou regressar ao Caminho,  
Volver às primeiras obras, Senhor. 
Eu me arrependo, Senhor,  
Me arrependo, Senhor (2x) 
 
Eu quero voltar 
Ao primeiro amor,  
Ao primeiro amor 

Eu quero voltar a Deus 20 
 

 
 
                101 
                                                           
20

 Apocalipse 2.4-5. Repreensão de Cristo à igreja de Éfeso que havia 

abandonado o primeiro amor. Aquele amor original, puro, fervoroso 

e alegre (1Coríntios 13). Cristo orienta-os que sejamos transformados 

a cada dia a nossa maneira de pensar e de agir. Precisamos 

constantemente fazer um auto exame de nossa vida espiritual. O 

amor é a marca do cristianismo. 

 
 

     SE ISSO NÃO FOR AMOR 
      Mara Lima 
 

Deixou o esplendor de Sua glória 

Ao vir a este mundo aqui 

Estava só e ferido no Gólgota 

Para dar sua vida por mim 

Se isto não for amor 

O oceano secou 

Não há estrelas no céu 

As andorinhas não voam mais 

Se isto não for amor 

O céu não é real 

Tudo perde o valor 

Se isto não for amor 

Mesmo na morte lembrou-se 
Do ladrão que a Seu lado estava 
Com amor e ternura falou-lhe: 
Ao Paraíso, comigo irás.       [refrão] 
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“Toda a nossa vida... deve ser dirigida de 

tal maneira para Deus que não importa o 

que nos atinja - tristeza ou alegria - seja 

imediatamente refletido para cima, para 

a Sua presença.” J. A. Motyer  

 

“Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão 

e invocarei o nome do Senhor.”  

Salmos 116:17 



 
 

     CEGUEIRA E VISTA 
      Cantor Cristão 396 
 

Oh! Quão cego eu andei e perdido vaguei  

Longe, longe do meu Salvador!  

Mas da glória desceu, e Seu sangue verteu  

Pra salvar um tão pobre pecador.  

Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi  

Meu pecado castigado em Jesus;  

Foi ali, pela fé, que meus olhos abri,  

E agora me alegro em sua luz.  

Eu ouvia falar dessa graça sem par,  

Que do céu trouxe nosso Jesus;  

Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis  

Ao Senhor que por mim morreu na cruz  

Mas um dia senti meus pecados e vi  

Sobre mim o castigo da lei; 

Mas depressa fugi, em Jesus me escondi  

E refúgio seguro nEle achei. 

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

Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo 

De coração lá no fundo eu não entendi 

Tudo o que fiz... o que ele quis... 

Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim 

E vão continuar até um dia vê-lo regressar. 

Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado 

Sei privações tem passado e tudo por quê? 

Falsos amigos por aí. Conselhos vazios, mas cheios de 

palavras vãs, De grande ilusão! Mentiram ao seu jovem 

coração! 

Mas nunca é tarde não! Sai da escuridão! 

Há novo dia, nova manhã! 

A mesma casa tem portas abertas, 

Pessoas certas, amigos e irmãos. 

Parece sonho, mas nem a distância me engana 

O coração de quem ama não pode esquecer 

Seus passos fracos, tropeções, / Seus olhos rebrilham e 

choram: "Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar 

Permita-me de novo aqui ficar!" 

Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos 
Sem rumo, sem teto e carentes de amor. 
Que o Senhor lhes dê a mão, Lhes mostre de novo o 
caminho/ Para um renascer, um novo proceder, 
Na mais perfeita e bela comunhão!" [refrão] 
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      HÁ UM INSTANTE NA VIDA 
      Corinho 
 

Há um instante na vida 
Que agente se esquece de que Deus existe 
E nem se quer uma prece 
Consegue fazer pois está muito triste 
Se pra você tudo em volta 
Parece sem graça sem muito valor. 
 

Falta em você uma coisa 
Que é muito importante 
E se chama o amor (2x) 
 
Só o amor que resiste 
Sem amor tudo é triste 
Se estás fraco e sem valor 
 
Falta em você uma coisa 
Que é muito importante 
E se chama o amor! (2x) 
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     NADA ALÉM DO SANGUE 
       Fernandinho 
 

Teu sangue leva-me além, a todas as alturas 

Onde ouço a Tua voz 

Fala de Tua justiça pela minha vida.  

Jesus, este é o Teu sangue 

Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai 

Que prepara para nós um caminho para Ele 

Onde posso me achegar somente pelo sangue 

Que nos lava dos pecados e nos traz restauração 

Nada além do sangue,  

Nada além do sangue de Jesus 

Que nos faz brancos como a neve, aceitos como 

amigos de Deus 

Nada além do sangue, 

Nada além do sangue de Jesus 

Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai 

Que prepara para nós um caminho para Ele 

Onde posso me achegar somente pelo sangue 

[refrão] 
 

Eu sou livre (eu sou livre) 

Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus 
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“Nada prepara melhor o coração para a 

adoração ao Senhor do que contemplar a 

Sua beleza e perfeição.” Frank Gabelein 

 



 
 

     TENTE LEMBRAR 
      Sérgio Lopes 
 

Quando a gente não esquece o que passou. 

E não sente forças pra recomeçar. 

E reclama com o próprio coração, 

Nem dá tempo dele se recuperar. 

 

Bate um desespero com a agonia, 

De uma coisa que se acaba de perder, 

E perdemos quase sempre as esperanças, 

De voltar a ter vontade de viver. 

 

Mas, existe alguém guardando tua vida, 

Preparando um novo plano pra você, 

Que também se preocupa com Teu coração, 

Que faz tudo para não te ver sofrer. 

Tente lembrar, 
Se alguma vez Jesus te abandonou, 
Tente lembrar, 
Quantas vezes Ele já te levantou. 
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     LUZ NO FIM DO TÚNEL 
      Kleber Lucas 
 

Desafeiçoado, pobre, cego e nu 

Um tanto esquisito, pouco nobre 

Irreversível, vagante no mundo 

Tanta coisa para se viver 

Esta dose não te leva a nada 

Há uma luz no fim do túnel 

Há um motivo de ser, você 

Precisa saber urgentemente: 

Jesus é o caminho de volta pra Deus (2x) 

A vida é melhor quando se tem 
A coragem de contrariar 
Os caminhos da população (2x) 
 

[refrão] 
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“Qualquer ensinamento que não se 

enquadre nas Escrituras deve ser 

rejeitado, mesmo que faça chover 

milagres todos os dias.” Martinho Lutero  

 

“Bendiga ao Senhor a minha alma! Ó 

Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! 

Estás vestido de majestade e esplendor!” 

Salmos 104:1 



 
 

     SOLTA O CABO DA NAU 
      Harpa Cristã 467 
 

Oh! Porque duvidar, sobre as ondas do mar 

Quando Cristo um caminho abriu 

Quando forçado és, contra as ondas lutar,  

Seu poder a ti quer revelar. 

(Solta o cabo da nau!) 

Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos 
E navega com fé em Jesus (só em Jesus!) 
E então tu verás, que bonança se faz, pois com ele 
seguro serás, (Solta o cabo da nau!) 
 
Trevas vem assustar? / Tempestade no mar?  
Da montanha o Mestre te vê. 
E na tribulação, ele vem socorrer,  
Sua mão bem te pode suster. 
(Solta o cabo da nau!) 
 
Podes tu recordar maravilhas sem par?  
No deserto o povo fartou 
E o mesmo poder, ele sempre terá,  
Pois não muda, e não falhará. 
(Solta o cabo da nau!) 
 
Quando pedes mais fé, ele ouve! Oh crê,  
Mesmo sendo em tribulação! 
Quando a mão do poder, o teu medo tirar,  
Sobre as ondas poderás andar. 
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     MAIS PERTO 
      Cantor Cristão 283 
 

Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. 

Inda que seja a dor, que me una a ti. 

Sempre hei de suplicar,  

Mais perto quero estar. (bis) 

Mais perto quero estar, meu Deus, de ti!  

Andando triste aqui, na solidão. 

Paz e descanso a mim, teus braços dão.  

Sempre hei de suplicar:   

Mais perto quero estar. (bis) 

Mais perto quero estar, meu Deus, de ti!  

Minha alma cantará a Ti, Senhor. 

Cheia de gratidão por teu amor.  

Sempre hei de suplicar:   

Mais perto quero estar. (bis) 

Mais perto quero estar, meu Deus, de ti!  

E quando a morte enfim, me vier chamar. 
Com serafins nos céus, irei morar 
Então me alegrei / Perto de ti, meu Rei. (bis) 
Perto de ti, meu Rei, / Meu Deus, de Ti! 
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     FIRME NAS PROMESSAS 
      Cantor Cristão 154 
 

Firme nas promessas do meu Salvador 

Cantarei louvores ao meu Criador 

Fico pelos séculos do seu amor 

Firme nas promessas de Jesus 

Firme, firme 

Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre 

Firme, firme 

Sim, firme nas promessas de Jesus 

Firme nas promessas não irei falhar 

Vindo as tempestades a me consternar 

Pelo Verbo Eterno eu hei de trabalhar 

Firme nas promessas de Jesus 

Firme nas promessas sempre vejo assim 

Purificação no sangue para mim 

Plena liberdade gozarei sem fim 

Firme nas promessas de Jesus 

Firme nas promessas do Senhor Jesus 
Em amor ligado com a sua cruz 
Cada dia mais alegro-me na luz 
Firme nas promessas de Jesus 
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CASTELO FORTE 
     Cantor Cristão 323 (Martinho Lutero (1483-1546) 

Castelo forte é nosso Deus / Espada e bom escudo; 

Com Seu poder defende os seus / Em todo transe 

agudo./ Com fúria pertinaz / Persegue Satanás 

Com artimanhas tais / E astúcias tão cruéis, 

Que iguais não há na terra. 

A nossa força nada faz / Estamos, sim, perdidos; 

Mas nosso Deus socorro traz / E somos protegidos. 

Defende-nos Jesus / O que venceu na cruz, 

Senhor dos altos céus; / E, sendo o próprio Deus, 

Triunfa na batalha. 

Se nos quisessem devorar / Demônios não contados, 
/ Não nos podiam assustar, / Nem somos 
derrotados./ O grande acusador /  
Dos servos do Senhor /  Já condenado está; / 
Vencido, cairá / Por uma só palavra. 
 
Sim, que a palavra ficará / Sabemos com certeza, 
E nada nos assustará / Com Cristo por defesa. 
Se temos de perder / Os filhos, bens, mulher, 
Embora a vida vá, / Por nós Jesus está, 
E dar-nos-á seu reino. 
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     ALVO MAIS QUE A NEVE 
      Cantor Cristão 123 
 

Seja Bendito o Cordeiro / Que na cruz por nós 

padeceu! / Seja bendito o seu sangue/ Que por nós 

pecadores verteu!/ Eis, nesse sangue lavados, com 

roupas tão alvas são,/ Os pecadores remidos, que 

perante Deus hoje estão. 

Alvo mais que a neve! 

Alvo mais que a neve! 

Sim, nesse sangue lavado, 

Mais alvo que a neve serei! 

Quão espinhosa coroa/ Que Jesus por nós suportou 

Oh! Quão profundas as chagas 

Que nos provam o quanto Ele amou 

Eis, nessas chagas, pureza/ Para o mais torpe 

pecador!/ Pois que, mais alvo que a neve 

O teu sangue torna, Senhor! 

Se nós a ti confessarmos, 
E seguirmos na tua luz, 
Tu não somente perdoas, 
Purificas também, ó Jesus! 
Sim, e de todo pecado! 
Que maravilha desse amor! 
Pois que, mais alvos que a neve 
O Teu sangue nos torna, Senhor! 
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     CEIFANDO 
      Cantor Cristão 429 
 

Espalhemos todos a semente santa, 

Desde a madrugada até o anoitecer, 

Calmos, aguardando o tempo da colheita, 

Quando alegremente havemos de colher. 

Havemos de colher! Havemos de colher! 

Oh, quão jubilosos havemos de colher! 

Havemos de colher! Havemos de colher! 

Messes abundantes havemos de trazer! 

Semeemos quando seres perniciosos 

A semente boa querem destruir; 

Deus abençoando, alegres, satisfeitos, 

A colheita santa havemos de fruir. 

Eia, pois, obreiros, semeai, ousados 
A semente viva da verdade e luz 
Proclamando Cristo, seu poder e glória 
Salvação perfeita que alcançou na cruz! 
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“O que define um cristão não é o seu 

ministério, mas o seu relacionamento 

com Cristo.” Ronaldo Lidório 



 
 

     AS MUITAS BÊNÇÃOS 
      Cantor Cristão 329 
 

Se da vida as vagas procelosas são, 

Se, com desalento, julgas tudo vão, 

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, 

E verás, surpreso, quanto Deus já fez. 

Conta as bênçãos, dize-as quantas são, 

Recebidas da divina mão 

Vem dizê-las, todas de uma vez, 

E verás, surpreso, quanto Deus já fez! 

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? 

É a cruz pesada que tens de levar? 

Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás, 

E, fortalecido, tudo vencerás! 

Quando vires outros com seu ouro e bens, 

Lembra que tesouros prometidos tens. 

Nunca os bens da terra poderão comprar 

A mansão celeste que vais habitar. 

Seja o teu combate longo ou breve aqui, 
Não te desanimes Deus será por ti! 
Seu divino auxílio minorando o mal, 
Te dará consolo e galardão final. 
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     CHUVAS DE BÊNÇÃOS 
      Cantor Cristão 168 
 

Chuvas de bênçãos teremos;  

É a promessa de Deus  

Tempos benditos veremos,  

Chuvas de bênçãos dos céus. 

Chuvas de bênçãos, 

Chuvas de bênçãos dos céus 

Gotas somente nós temos; 

Chuvas rogamos a Deus. 

Chuvas de bênçãos teremos,  

Vida de paz e perdão. 

Os pecadores indignos,  

Graça dos céus obterão. 

Chuvas de bênçãos teremos,  

Manda-nos já, ó Jeová! 

Dá-nos agora o bom fruto,  

Desta palavra de amor. 

Chuvas de bênçãos teremos,  
Chuvas mandadas dos céus! 
Bênçãos a todos os crentes,  
Bênçãos do nosso bom Deus. 
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     DEUS VELARÁ POR TI 
      Harpa Cristã 04 
 

Não desanimes, Deus proverá;  

Deus velará por ti; 

Sob Suas asas te acolherá; Deus velará por ti. 

Deus cuidará de ti 

No teu viver, no teu sofrer; 

Seu olhar te acompanhará; 

Deus velará por ti. 

Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti; 
Tu já provaste Seu terno amor. Deus velará por ti. 
 
Nos desalentos, nas provações,  
Deus velará por ti; 
Lembra-te dEle nas tentações; Deus velará por ti. 
 
Tudo o que pedes, Ele fará; Deus velará por ti; 
E o que precisas, não negará. Deus velará por ti. 
 
Como estiveres, não temas, vem! 
Deus velará por ti; 
Ele te entende e te ama bem!  
Deus velará por ti. 
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     DEUS CUIDARÁ DE TI 
      Cantor Cristão 344 
 

Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti! 

Por ti opera a Sua mão, que cuidará de ti. 

Deus cuidará de ti, em cada dia proverá; 

Sim cuidará de ti, Deus cuidará de ti! 

Na dor cruel na provação, Deus cuidará de ti! 
Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. 
 
A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti! 
O teu amor quer aumentar, e cuidará de ti. 
 
Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti! 
Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. 
 
O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti! 
Nos braços Seus te sustentar, pois cuidará de ti. 

 
 

 
 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     CADA MOMENTO 
      Cantor Cristão 354 
 

Sendo remido por Cristo na cruz,  

Vivo gozando no Reino da Luz! 

Cheio da graça que vem de Jesus,  

Cada momento o Senhor me conduz. 

Cada momento me guia o Senhor,  

Cada momento dispensa favor; 

Sua presença me outorga vigor,  

Cada momento sou Teu ó Senhor! 

Junto com Cristo na luta moral,  
O erro combato os pecados e o mal! 
Ergo bem alto a bandeira real,  
Cada momento mais firme e leal. 
 
Salvo por Cristo da vil perdição,  
Posso sentir que Ele dá salvação! 
Nunca os contritos O buscam em vão,  
Cada momento concede perdão. 
 
Nas minhas lutas me pode amparar,  
E do maligno também me livrar! 
Cada momento por onde eu andar,  
Cristo meu Mestre me pode guardar. 
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     VENCENDO VEM JESUS 
     Cantor Cristão 112 
 

Já refulge a glória eterna,  

De Jesus, o Rei dos reis; 

Breve os reinos deste mundo, Seguirão as Suas leis; 

Os sinais da sua vinda, Mais se mostram cada vez; 

Vencendo vem Jesus! 

Glória, glória, aleluia, (3x)   

Vencendo vem Jesus! 

O clarim que chama as crentes, À batalha já soou; 

Cristo, à frente do seu povo, Multidões já conquistou; 

O inimigo em retirada, Seu furor patenteou; 

Vencendo vem Jesus! 

Eis que em glória refulgente sobre as nuvens 
descerá,/ E as nações e os reis da terra com poder 
governará./ Sim, em paz e santidade toda terra 
regerá. Vencendo vem Jesus! 
 
E por fim entronizado, As nações há de julgar; 
Todos, grandes e pequenos, O juiz hão de encarar; 
E os remidos triunfantes, Em fulgor hão de cantar: 
Vencido tem Jesus! 
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     VIGIAR E ORAR 
      Cantor Cristão 162 
 

Bem de manhã,  

Embora o céu sereno 

Pareça um dia calmo anunciar, 

Vigia e ora; o coração pequeno 

Um temporal pode abrigar. 

Bem de manhã e sem cessar; 

Vigiar sim e orar. 21 

Ao meio-dia e quando os sons da terra, 
Abafam mais de Deus a voz de amor 
Recorre à oração evita a guerra, 
E goza paz com o Senhor 
 
Do dia ao fim, após os teus lidares, 
Relembra as bênçãos do celeste amor 
E conta a Deus prazeres e pesares, 
Deixando em suas mãos a dor 
 
E sem cessar, vigia a cada instante, 
Que o inimigo ataca sem parar 
Só com Jesus em comunhão constante, 
É que o fiel vai triunfar. 
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 O antidoto contra o pecado é uma comunhão diária com Cristo, 

vigiando, orando e confiando nEle constantemente. Marcos 14.38 

 
 

     ESPÍRITO SANTO 
      Leni Silva 
 

Espírito Santo eu ti amo enfim / Espírito Santo vem 

tocar em mim / Pois a minh'alma tem sede de Ti / 

Espírito Santo opera aqui. 

Espírito Santo, Espírito Santo 

O teu poder, renova o meu viver (2x) 

Espírito Santo, minha solução/ Resposta certa nas 

minhas orações/ Espírito Santo Consolador / Espírito 

Santo, manacial de amor  [refrão] 

     SE O ESPÍRITO DE DEUS 
       Corinho 

 

Se o Espírito de Deus se move em mim 

Eu canto como Rei Davi (2x) 

Eu canto, eu canto, canto como Rei Davi (2x) 

Eu danço, eu danço, danço como Rei Davi 

Eu luto, eu luto, eu luto como Rei Davi 

     JESUS ESTÁ AQUI 
       Corinho 
 

Jesus está aqui, pedes o que queres (2x) 

Ele tem poder, Ele ajudará 

Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres         
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     JACÓ SEGUROU O ANJO 
      Corinho 
 

Jacó segurou o anjo,  

Agarrou o anjo e não deixou subir (2x) 

O anjo lhe perguntou:  

"O que queres que eu te faça?" 

Jacó lhe respondeu:  

"Me dá a minha benção pra depois subir" 

Me dá a minha benção pra depois subir (4x) 

 

     CONTA PRA JESUS 
      Edilson e Telma 
 

Conta pra Jesus aonde é a tua dor 

Ele te ajuda a carregar a cruz 

Com insistência ora que tu vai vencer 

O que tu precisas conta pra Jesus (2x) 

Se o inimigo quer te desanimar 

Dizendo que não podes a Jesus seguir 

Tu não dê ouvido, ore ao Teu Senhor 

O que tu precisas conta pra Jesus 
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      MOVE AS ÁGUAS 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Quanto tempo esperei, chegou a minha vez 
Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui (bis) 
Move as águas, Senhor ! - Move as águas 

Vou mergulhar, vem restaurar a minha vida 

Move as águas, Senhor ! - Move as águas 

Vou mergulhar, vem libertar, sim, move as águas 

     ESPÍRITO SANTO DE DEUS 
      Nelson Ned 
 

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.     [refrão] 

 

     OUVE, Ó DEUS 
      Ministério Koinonya de Louvor 
 

Ouve ó Deus, o meu clamor./ Atende ó Senhor a 
minha oração. (2x) / Espírito enche-me. Espírito 
Santo!  Espírito enche o meu ser!  Ó Espírito, ó 
Espírito, ó Espírito, enche o meu ser! 
 

     SANTO ESPÍRITO 
      Jota Neto 
 

Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do 

Senhor (bis) Enche agora a minh'alma / Enche até 

transbordar/ A minh'alma hoje implora / Vem minha 

vida tocar.                      
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     SEGURA NA MÃO DE DEUS 
       Carmem Silva 
 

1. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar; 
Segura na mão de Deus e vai 
Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Segura na mão de Deus, (2x) 

Pois Ela, Ela te sustentará 

Não temes, segue adiante 

E não olhes para trás 

Segura na mão de Deus e vai. 

2. Se a jornada é pesada  

E te cansa da caminhada 

Segura na mão de Deus e vai 

Orando, jejuando, confiando e confessando 

Segura na mão de Deus e vai 

[refrão] 

 

3. O Espírito do Senhor para sempre te dirigirá 

Segura na mão de Deus e vai 

Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará 

Segura na mão de Deus e vai 

[refrão] 
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     HINO NACIONAL BRASILEIRO - Parte I 
      Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 

            Música: Francisco Manuel da Silva 
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante.  

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, Desafia o nosso peito a 

própria morte!  

 

Ó Pátria amada, Idolatrada, 

Salve! Salve!  

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece.  

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza.  

Terra adorada, Entre outras mil, 

És tu, Brasil, Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, Brasil! 
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      HINO NACIONAL BRASILEIRO - Parte II 
      Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 

            Música: Francisco Manuel da Silva 
 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo!  

Do que a terra, mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores."  

Ó Pátria amada, Idolatrada, 

Salve! Salve!  

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- "Paz no futuro e glória no passado." 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte.  

Terra adorada, Entre outras mil, 

És tu, Brasil, Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, Brasil! 
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     VINHO E PÃO 
      Fernanda Brum  
 

Na mesa, o pão, e o vinho também 

No peito, uma dor, com aquilo que vem 

De um lado, um sorriso, do outro, traição 

Ele abençoa e parte o pão 

E lava os pés daqueles fiéis 

E mesmo o traidor recebe assim 

Deu vinho e pão ao invés de rancor 

Lavou nossos pés e enxugou com a dor 

Naquele partir estava todo o meu ser 

Partindo por mim e pelo meu viver 

No vinho, o amor; no sangue, o perdão 

Em seu meigo olhar, a minha salvação (2x) 

Um hino cantou depois de cear 

E era o louvor que vinha preparar 

A maior canção cantada na cruz 

Escrita na Ceia pelo meu Jesus. 

[refrão] 
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“Adoração sem sacrifício torna-se, 

facilmente, inócua.” Russel Shedd 



 
 

     HINO DE PERNAMBUCO – Parte I 
      Letra: Oscar Brando da Rocha 

       Música: Nicolino Milano 
 

Coração do Brasil! em teu seio 

Corre sangue de heróis - rubro veio 

Que há de sempre o valor traduzir 

És a fonte da vida e da história 

Desse povo coberto de glória, 

O primeiro, talvez, no porvir. 

"Salve! Ó terra dos altos coqueiros! 

De belezas soberbo estendal! 

Nova Roma de bravos guerreiros 

Pernambuco, imortal! Imortal!" 

Esses montes e vales e rios, 

Proclamando o valor de teus brios, 

Reproduzem batalhas cruéis. 

No presente és a guarda avançada, 

Sentinela indormida e sagrada 

Que defende da Pátria os lauréis. 
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     TEUS ALTARES 
      João Alexandre 
 

Quão amáveis são os Teus tabernáculos,  
Senhor dos Exércitos! 
A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios! 
 
O pardal encontrou casa,  
A andorinha ninho para si... 
Eu encontrei Teus altares, Senhor,  
Rei meu e Deus meu 
 

Bem aventurados aqueles que habitam em tua casa 
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios  
Vale mais que mil.... [refrão] 
 

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

[refrão] 

     ADORADOR POR EXCELÊNCIA 
      Nani Azevedo 
 

Quero dar o melhor de mim 

Quero oferecer sacrifício de louvor 

Quero ser bem mais do que já sou 

Um adorador por excelência me tornar 

Eu não vou me importar com o que vai acontecer 

Eu só quero Te exaltar/ Tu És a razão do meu viver 

Eu não posso me calar/ Tenho adoração em meu DNA 

/ Um adorador por excelência [3x] quero ser...         131 
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“A adoração não acontece somente nos 

cultos e reuniões públicos. Deve 

acontecer no viver diário do cristão.” 

Mark Dever 



 
 

      BAIÃO 
      Rebanhão 
 

Minha vida aqui era muito louca (louca) 

Só faltei correr atrás de avião (de avião) / Mas Jesus 

entrou no meu deserto (no meu deserto) / E inundou o 

meu coração / Eu era magro que dava dó (que dava dó) / 

Meu paletó listrado era de uma listra só (de uma listra só) 

/ Mas Jesus entrou no meu deserto (no meu deserto) /  

E inundou o meu coração 

Sem Jesus Cristo é impossível / Se viver neste mundão / 

Até parece que as pessoas estão morando no sertão /  

É faca com faca, é bala com bala/ Metralhadoras e 

canhões / Até parece que a faculdade só tá formando 

lampião 

E lampião e lamparina, / Vela acesa e candeeiro / Nunca 

vai salvar ninguém / E ainda se vai gastar dinheiro /  

E o dinheiro anda mais curto / Do que perna de cobra / 

Filosofia de malandro: "No bolso ele bota, mas nunca 

sobra".  E o que tá fartando de amor / Tá sobrando 

iniquidade / Todo mundo se odiando / Pelas ruas, pelas 

ruas das cidades 

Se essas ruas, se essas ruas fossem minhas / Eu pregava 

cartaz / Eu comprava um spray / Escrevinhava nelas todas 

/ Jesus is the only way/ Jesus é o único caminho / Pra 

quem quer morar no céu/ Quem quiser atalhar vai pro 

beleléu!     
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      HINO DE PERNAMBUCO – Parte II 
      Letra: Oscar Brando da Rocha 

       Música: Nicolino Milano 
 

Do futuro és a crença, a esperança, 

Desse povo que altivo descansa 

Como o atleta depois de lutar... 

No passado o teu nome era um mito, 

Era o sol a brilhar no infinito 

Era a glória na terra a brilhar! 

"Salve! Ó terra dos altos coqueiros! 

De belezas soberbo estendal! 

Nova Roma de bravos guerreiros 

Pernambuco, imortal! Imortal!" 

A República é filha de Olinda,  

Alva estrela que fulge e não finda 

De esplender com seus raios de luz. 

Liberdade! Um teu filho proclama! 

Dos escravos o peito se inflama 

Ante o Sol dessa terra da Cruz!". 
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“Para que o adorador evite o obstáculo 

das exterioridades na adoração, ele deve 

se curvar em humildade sincera, e 

reconhecer a sua indignidade.”  

Russel Shedd 



 
 

     CONTE COMIGO 
      Corinho 
 

O Rei Jesus o Grande General,  

Passa em revista o Seu exército.  

Ele procura soldados valentes  

Para a batalha da hora final. 

E esta hora não pode esperar   

A noite vem vamos nos apressar 

É Cristo quem vai à frente lutar  

E a vitória já podemos cantar. 

Conte comigo nesta batalha da hora final 

Conte comigo pra ser combatente 

Do mundo vil, do diabo e do mal. (2x) 

Do mundo inteiro ouviu-se o clamor  

As almas vivem na perdição 

Eu quero ser um instrumento de amor 

Para levar de Jesus, salvação 

E todo salvo pode se alistar 

E com seus pés as nações conquistar. 

Alguns trarão seu dinheiro também 

Outros virão de joelhos orar. [refrão] 

 

A quem enviarei? Quem há de ir por nós? 

Pergunta o Senhor, o Grande General      [refrão] 
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     OUSADOS PROCLAMAI 
      Cantor Cristão 449 
 

Ousados, com firmeza,  

Ó crentes, proclamai 

As novas salvadoras, do amor do eterno Pai, 

Que, pra salvar rebeldes, Seu Filho ofereceu, 

O qual sofreu a morte, Pra resgatar o réu. 

Ó crentes, proclamai a salvação! 

O mundo libertai da escravidão! 

Crentes, proclamai de Jesus a cruz; 

A graça, amor e seu perdão, 

Ó crentes, sem cessar apregoai! 

O seu amor sem par anunciai; 

Com zelo e com ardor, até raiar o alvor, 

Por Cristo e o reino seu lutai! 

Oh, nada de desculpas, Obreiros de Jesus! 

Eis, o inimigo afoito/ quer derrubar a cruz; 

Jesus, porém, garante / Vencê-lo e ao seu poder, 

Se firmes persistirmos/ Na senda do dever. 

À luta, pois, ó crentes, Por Cristo Redentor, 

Seu estandarte erguendo, Do eterno, imenso amor; 

As trevas combatendo, O vício, a corrupção, 

Pregando as boas-novas de luz e salvação.  
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     ENQUANTO ORARMOS 
      Vencedores por Cristo 
 

Ao orarmos, Senhor 

Vem encher-nos com teu amor 

Para o mundo agitado esquecer,  

Cada dia tua vida viver. 

Nossa vida vem, pois, transformar 

Refrigério pra alma nos dar 

E agora com outros irmãos,  

Nos unimos aqui em oração. 
 

     REI DAS NAÇÕES 
      Paulo César Baruk 
 

Grandes são as Tuas obras, Senhor todo poderoso; 

Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. (2x) 

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. (2x) 

Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, 

Pois os Teus atos de justiça 

Se fizeram manifestos. 22 (2x)    [refrão]    
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 Apocalipse 15.3-4 

 
 

     OFERTA DE AMOR 
      Ministério Koinonya de Louvor 
 

Venho Senhor minha vida oferecer/ Como oferta de 

amor e sacrifício/ Quero minha vida a ti entregar 

como oferta viva em Teu altar (2x) 

Pois pra Te adorar foi que eu nasci 
Cumpre em mim o Teu querer 
Faça o que está em Teu coração 
E que a cada dia eu queira mais e mais 
Estar ao Teu lado,  Senhor (2x) 

 

     HOMEM DE GUERRA 
      Adhemar de Campos 
 

Homem de guerra é Jeová 

Seu nome é temido na terra 

A todos os Seus inimigos venceu 

Deus grande e temido em louvores (2x) 

Quem é como o Senhor 

Entre os deuses sobre a terra 

Que me livra do mal, que me dá poder 

Para guerrear   [repetir] 
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     JESUS MARAVILHOSO 
      Nani Azevedo 
 

Eu preciso de um milagre, Senhor 

Mas, não posso desistir de lutar 

Hoje creio que o Senhor 

Vai escrever com o sangue de Jesus. 

O meu milagre verei, eu creio em Ti Senhor 

Hoje eu vou chamar Jesus Ma-ra-vi-lhoso 

Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 

Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 

Maravilhoso, Maravilhoso! 

 
 

     ELE É EXALTADO 
      Adhemar de Campos 
 

Ele É exaltado, o Rei exaltado nos céus (Eu o louvarei) 

Ele é exaltado pra sempre exaltado,  

O seu nome louvarei 

 

Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar 

Terra e céus glorifiquem seu santo nome! 

Ele É exaltado, o Rei exaltado no céu.            
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     PÃO DA VIDA 
      Gerson Cardozo 
 

Cristo levou sobre si as nossas dores, 

Ele levou sobre si as nossas transgressões. 

O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele 

E por suas chagas fomos sarados! 23 

Ele tomou sobre Si as nossas maldições, 

Ele sofreu para que tivéssemos perdão. 

O seu sangue derramou 

Para nos resgatar das trevas 

E nos lavar de toda iniqüidade! 

Jesus, pão da vida! Jesus, Luz do mundo! 

Príncipe da paz, Maravilhoso Conselheiro! 

Fonte de eternidade e amor! 

Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos! 

Árvore da vida, Rio que brota do trono de Deus, 

Alegria profunda no meu coração, 

Recebe a adoração 

 

Jesus, És digno de louvor. 
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 Isaías 53:4. O evangelista Mateus cita o cumprimento dessa 

profecia ao referir-se a Cristo curando doenças. 
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     EU TE BUSCO 
      Vineyard 
 

Eu te busco, te procuro ó Deus,  

No silêncio Tu estás 

Eu te busco, toda hora espero em Ti,  

Revela-Te a mim 

Conhecer-Te eu quero mais! 

Senhor, Te quero,  

Quero ouvir Tua voz 

Senhor, te quero mais! 

Quero tocar-Te,  

Tua face eu quero ver 

Senhor, Te quero mais! 

Prosseguindo para o alvo eu vou,  

A coroa conquistar 

Vou lutando, nada pode me impedir,  

Eu vou Te seguir 

Conhecer-Te eu quero mais.    [refrão] 
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     VERDADEIRO ADORADOR 
      Ministério Koinonya 
 

Pai, sei que os Teus olhos 

Estão sobre a terra a procurar 

Alguém que Te adore em espírito,  

Alguém que Te adore em verdade. 

Pai, como achaste a Davi,  

Vem e derrama sobre mim 

O óleo precioso da unção,  

E me faz segundo o Teu coração. 

Ache em mim um verdadeiro adorador,  

Com vestes de louvor 

Quero contemplar Teu rosto, ó Pai! 

Vem ungir minha oferta de amor,  

Dou a Ti meu coração 

Meu Deus, meu Pai,  

Ache em mim um verdadeiro adorador! 

É meu prazer te adorar Senhor,  

É meu prazer ministrar louvor. 
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“Deus prefere adoradores, a 

trabalhadores; de fato, os únicos 

trabalhadores aceitáveis são aqueles que 

aprenderam a arte da adoração” 

A. W. Tozer 

 



 
 

     MUITOS VIRÃO TE LOUVAR 
       Vencedores por Cristo 
 

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 Seu santo nome,  

Cristo Jesus, presente... aqui. 

Remidos, comprados, grande multidão,  

Muitos virão te louvar,  

Povo escolhido, teu reino e nação,  

No tempo e no espaço virão te adorar.   [refrão] 

 

E a nós, só nos cabe tudo dedicar, 

Oferta suave ao Senhor, 

Dons e talentos queremos consagrar 

E a vida no teu altar, pra Teu louvor.   [refrão] 
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     TEMPLO DO ESPÍRITO 
      Leonor 
 

Aqui nesse lugar de adoração 

O Espírito Santo vai fluir e me envolver 

Vem me renovar e faz tudo novo 

Põe o coração do Pai em meu viver 

Espírito Santo, meu Deus 

Toma o que já é seu,/ A vida eu já entreguei 

A Ti meu Senhor e Rei 

Espírito Santo de Deus/ Deixa eu me aconchegar 

Fica juntinho, eu sou templo Teu 

Espírito Santo, meu Deus. 

 

     DOCE NOME  
      Vencedores por Cristo 
 

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 (2x) 

Jesus! Que doce nome! 

Que transforma em alegria o meu triste coração 

Jesus! Só o Teu nome 

É capaz de dar ao homem salvação! 
                 143 
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“Eu te louvo porque me fizeste de modo 

especial e admirável. Tuas obras são 

maravilhosas! Disso tenho plena certeza” 

Salmos 139:14 



 
 

     O GRANDE AMIGO 
      Cantor Cristão 155 
 

Em Jesus amigo temos,/ Mais chegado que um irmão, 

Ele manda que levemos/ Tudo a Deus em oração! 

Oh! que paz perdemos sempre,  

Oh! que dor no coração, 

Só porque nós não levamos/ Tudo a Deus em oração! 

Temos lidas e pesares 

E na vida tentação; 

Não ficamos sem conforto, 

Indo a Cristo em oração. 

Haverá um outro amigo 

De tão grande compaixão? 

Os contritos Jesus Cristo 

Sempre atende em oração. 

E se nós desfalecemos, 

Cristo estende-nos a mão, 

Pois é sempre a nossa força 

E refúgio em oração. 

Se este mundo nos despreza,  

Cristo é nosso em oração; 

Em seus braços nos acolhe 

E nos dá consolação. 
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     EU ESCOLHO DEUS  
      Thalles Roberto  
 

Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus 

Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do Seu lado 

Senhor, desde o ventre da minha mãe 

Eu sou povo exclusivo Seu 

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 (2x) 

Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor 

Eu nasci pra Te chamar de Pai e andar do Seu lado 

Senhor, desde o ventre da minha mãe 

Eu sou povo exclusivo Seu 

Eu sou abençoado, se vivo obediente 

Mas todo dia o pecado vem, me chama 

Todo dia vêm as tentações, me chamam 

Todo dia as propostas vêm, me chamam 

Todo dia o pecado vem    [refrão] 
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     ENTREGA 
      Vineyard / Heloísa Rosa 
 

Te dou meu coração,  

E tudo que há em mim. 

Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei! 

Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. 

O orgulho vou trocar pela vida do Senhor 

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

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, a Teu nome dar louvor, 

Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor.     [refrão] 
 

      TU ÉS MEU REI 
      Vineyard 
 

Tu És meu Rei, eu te amo.  

Tu És meu Rei, eu te adoro. 

Diante de Ti estou e tudo que sou,  

Entrego a Ti, meu Rei. 

Tudo que já sonhei, a Ti eu dou,  

Tu tens meu coração. 

Eu te amo, amo, Jesus, 

Eu te amo, amo, Jesus, meu Rei. 
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     FALA DEUS 
      Ministério Unção de Deus 
 

Eu já desisti de viver 

De lutar com as minhas forças 

Tu És quem vive em mim! 

Não há mais lugar para mim mesmo 

Minhas vontades, meus desejos 

Foram crucificados. 

Tua destra me sustenta 

Tu És a minha provisão 

Em Tua sombra eu descanso 

Só para ouvir Tua voz 

Então, fala Deus 

Meu coração está aberto 

Fala Deus 

Preciso muito ouvir a Tua voz. 

Vem me ajudar 

Fala Deus,  

Basta uma só palavra 

Fala Deus, 

Pro sobrenatural acontecer 

E nada me será impossível! 
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     MEU MAIOR TESOURO 
      Ministério Unção de Deus 
 

Algo te peço,  

Pois é o que anseia o meu coração 

Desejo sempre estar 

Em Tua presença 

Tu És a força da minha vida 

O meu maior tesouro 

Tudo que tenho e sou 

Eu devo só a Ti 

Me atraíste com Tuas cordas de amor 

Me envolveste com os Teus braços 

E agora que estou seguro 

Eu quero Te dizer que 

Tudo que tenho e sou eu devo só a Ti 

Sem Teu amor não sei viver 

Sem Ti, Senhor, não sei o que fazer 

Todos os dias buscarei 

A Tua face, amado meu 

Pois eu não posso me esquecer 

Que tudo que tenho e sou 

Eu devo só a Ti! 
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      SEJA O CENTRO 
      Vineyard 
 

Jesus, seja o centro, minha fonte,  

Minha luz, Jesus! 

Jesus, seja o centro,  

Minha esperança e canção, Jesus! 

Seja o fogo em meu ser,  

Seja o vento a soprar 

A razão de viver: Jesus, Jesus 

Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus! 

     FAMÍLIA 
      Regis Danese 
 

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         146 
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     PALAVRAS 
      Lauriete 
 

Com gemidos que palavras 

Não podem explicar 

Ele leva ao Pai as minhas intercessões 

Quando dobro os meus joelhos 

Em meio às tribulações 

Ele ouve o gemido do meu coração 

Ó Jesus, a Ti confesso, não da pra viver 

Sem sentir a Tua presença no meu ser 

Sou eterno dependente 

Ser humano tão carente 

Estou de novo aqui e quero Teu poder. 

Ainda que, pra te servir Jesus eu tenha que chorar 

Te servirei, porque comigo estarás 

Sofrer contigo é bem melhor do que errar 

Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar 

Logo as lágrimas meus olhos vem molhar 

Como um sinal que Tu estás neste lugar. 

Ó Jesus, a Ti confesso, não da pra viver 

Sem sentir a Tua presença no meu ser 

Sou eterno dependente 

Um ser humano tão carente 

Estou de novo aqui e quero Teu poder    [refrão]        
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     TE ADORAR É MEU PRAZER 
      Aline Barros 
 

Senhor, quero viver pra Teu louvor 

Te entregar tudo que sou 

Com o meu viver Te exaltarei, amado Rei dos Reis 

Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei 

Minha herança está em Ti... 

Te adorar, Senhor, é o meu prazer! 

Te entronizar, Senhor, te bendizer! 

Minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti (2x) 

     CONFIO EM TI 
      Davi Sacer 
 

Eu não vou mais olhar atrás 

O que passou não volta mais 

Não temerei o que virá 

Minha Esperança está Em Deus 

Cada lágrima que chorei 

Cada sonho que perdi 

Coloco aos Teus pés 

Levanta-me, Senhor 

Eu confio em Ti/ Nada poderá me afastar de Ti 

Tu És a minha Fonte, meu sustento 

Meu Amigo Fiel (2x) 
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     NA ALEGRIA OU NA DOR 
      J. Neto 
 

Mesmo que não haja fruto na videira 

Mesmo que não haja flores no jardim... 

Até mesmo que a figueira não floresça 

Nem chova na terra, nem a erva cresça 

Há um Deus no céu olhando para mim... 

O que eu não posso é ficar calado 

Estando feliz ou mesmo atribulado 

Ainda louvarei seu nome mesmo assim... 

Eu louvarei ao Senhor/ Na alegria ou na dor 

Cantarei! 

Ele é o meu Salvador/ Ele é o meu Senhor 

Ele é Rei!...(2x) 

Mesmo que o fruto da figueira minta 

Mesmo que não haja chuva sobre a terra 

Mesmo que não haja ovelhas no curral 

Mesmo que na terra sobrevenha o mal 

Louvarei seu nome na paz ou na guerra... 
 

Louvarei seu nome enquanto viver 

E quando aqui da terra eu desaparecer 

Nem mesmo assim o meu louvor encerra... 

[refrão] 
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     O EVANGELHO 
      Grupo Logos 
 

Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração 

Em constatar que o evangelho já mudou. 

Quem ontem era servo agora acha-se senhor 

E diz a Deus como Ele tem que ser ... 

Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus/ Ele é tão 

claro, como a água que eu bebi/ E não se negocia sua 

essência e poder/ Se camuflado a excelência perderá! 

O evangelho é que desvenda os nossos olhos 

E desamarra todo nó que já se fez 

Porém, ninguém será liberto, sem que clame 

Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos reis. 

O evangelho mostra o homem morto em seu pecar 

Sem condições de levantar-se por si só ... 

A menos que, Jesus que é justo, o arranque de onde 

está / E o justifique, e o apresente ao Pai. 

Mostra ainda a justiça de um Deus/ Que é bem maior 

que qualquer força ou ficção/ Que não seria injusto se 

me deixasse perecer/ Mas soberano em graça me 

escolheu/ É por isso que não posso me esquecer 

Sendo seu servo, não Lhe digo o que fazer 

Determinando ou marcando hora para acontecer 

O que Sua vontade mostrará.   [refrão]          
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     PRA QUÊ? 
      Voz da Verdade 
 

Vou lhe falar, de um alguém 

Que pode levar seus sonhos além 

Vou lhe mostrar, um mundo melhor 

Que mudará o seu caminho. 

Vou lhe falar de um só Deus 

Que mudará a sua vida 

Numa cruz morreu, 

Doou o Seu sangue 

Só pra curar as suas feridas 

E Este homem está aqui 

Só pra te amar e pra dizer (repetir) 

Pra quê? (pra quê?) 

Chorar (chorar), Sofrer (Sofrer) 

Se há um Deus que tudo pode por você 

Pra quê? (pra quê?), Solidão! (Solidão) 

Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração 
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     ESPÍRITO SANTO 
      Fernanda Brum 
 

Espírito Santo ore por mim 24 

Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso 

Espírito Santo use as palavras 

Que eu necessito usar, mas não consigo 

Me ajude nas minhas fraquezas 

Não sei como devo pedir 

Espírito Santo 

Vem interceder por mim 

Todas as coisas cooperam pra o bem 

Daqueles que amam a Ti 

Espírito Santo, vem orar por mim 

Estou clamando, estou pedindo 

Só Deus sabe a dor que estou sentindo 

Meu coração está ferido 

Mas o meu clamor está subindo. 
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 O Espírito Santo é verdadeira e plenamente Deus. Qualquer pessoa 

da Santíssima Trindade é digna de adoração. Filipenses 3.3.  

Ele intercede pelos seus filhos e é digno de ser adorado. Romanos 

8.26-27 
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“As Sagradas Letras são o nosso manual 

de adoração. Nelas descobrimos a 

revelação única de Deus – o princípio e o 

fim de tudo o que existe.” Russel Shedd 



 
 

     TUA GRAÇA ME BASTA 
      Toque no Altar 
 

Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, 

A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. 

E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor,  

Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto 

ante a Ti,/ Escondo o rosto pra que vejam Tua face em 

mim,/ E que diminua eu, pra que Tu cresças Senhor,  

Mais e mais... 
 

No Santo dos santos, / A fumaça me esconde,  

Só Teus olhos me vêem./ Debaixo de Tuas asas é o 

meu abrigo, / Meu lugar secreto,/ Só Tua graça me 

basta / E Tua presença é o meu prazer. 

Tua presença... Tua presença é o meu prazer! 

           SOMENTE A TI 
      Igreja Batista Renascer 

       Richard Maurício e Elisa Paixão 
 

Dig-no de honra/ Digno de louvor/ A Ti, Senhor, eu 

ergo a minha voz!/ Para Ti adorar/ Para Ti 

engrandecer/ Exaltado És Senhor, Rei dos reis! (2x) 

Somenti a Ti, vou adorar! Somenti a Ti, vou exaltar! 

Pois Tu És Senhor a minha herança 

Restitui o meu viver/ Entrego a Ti todo o meu ser 

Majestoso, És Senhor! Digno de todo louvor 

Te exaltamos, ó Senhor, pois És fiel (2x)          156 

 
 

     MEU RESPIRAR 
      Vineard 
 

Este é o meu respirar,  

Este é o meu respirar 

Teu Santo Espírito vivendo em mim 

E este é o meu pão, e este é o meu pão 

Tua vontade feita em mim. 

E eu, eu nada sou sem Ti 

E eu, perdido (a) estou sem Ti, Jesus. 

... Pai, eu te amo (preciso de Ti) 

 

      VEJO O SENHOR 
      Vencedores por Cristo 
 

Vejo o Senhor, Alto e Sublime, 

Reinando no trono do meu ser. (Bis) 

E Ele é Santo (3x) 

Reinando no trono do meu ser. 

Tu És meu Senhor, Alto e Sublime 

Reinando no trono do meu ser. (Bis) 

E tu És Santo (3x) 

Reinando no trono do meu ser. 
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     VINHO E PÃO 
      Vencedores por Cristo 
 

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. (2x) 

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 o esplendor 

Com vinho e pão celebraremos comunhão. 
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     MEU REFÚGIO 
      Asaph Borba 
 

Cristo, Tu És meu refúgio 

Em quem posso confiar / Cristo, Tu És meu refúgio 

Coloco a minha confiança em Ti (Bis) 

Tenho esperança, (tenho esperança) 

Tenho um futuro (tenho um futuro) 

Dádiva do Senhor (dádiva do Senhor) 

Nisso eu creio (sim eu creio)         [refrão] 
 

Tua Palavra é (Tua Palavra é) 

Vida e poder (vida e poder) 

Para me libertar (para me libertar) 

Nisso eu creio (sim eu creio)         [refrão] 

     JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER 
      Aline Barros 
 

Jesus Cristo mudou meu viver (Bis) 

É a luz que ilumina o meu ser, sim,  

Jesus Cristo mudou meu viver! 

Diferente hoje é o meu coração (Bis) 

Cristo deu-me paz e perdão, sim,  

Diferente hoje é o meu coração! O amor só conheci 

em canções / Que falavam de ilusões / Mas tudo 

agora é diferente, / Cristo fala com a gente/ Sim, 

Cristo deu-me Seu amor!                        159 

209 211 

212 



 
 

     BRILHA JESUS 
      Vencedores por Cristo 
 

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, oh Senhor! 

Eis que chego ao Teu trono incrível 

Mais finito ao intangível 

No Teu sangue precioso eu ouso entrar 

Minhas sombras da alma vem dissipar 

Brilha em mim, brilha em mim  [refrão] 

Contemplando Tua majestade 

Teu reflexo em nossas faces 

Cada dia de glória em glória 

Mostrem sempre a Tua história 

Brilha em mim, brilha em mim  [refrão] 
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     PROCLAMAI 
      Vencedores por Cristo 
 

Ide por todo o mundo 

E pregai o Evangelho a toda criatura. 25 

Mais do que palavras uma ordem receber 

Pois Cristo é vida eterna  

Para todo o que nEle crer. (2x) 

Mas como crerão em quem nunca ouviram? 

E como ouvirão, se não há quem pregue? 

Hora de agir! A missão cumprir!  

O Evangelho, proclamai! 

Proclamai, por toda a terra.  

Proclamai, por todas as nações. 

Proclamai, o poder que do alto vem. 

Até os confins da terra o Evangelho proclamai, 

proclamai.  
 

[repetir primeira estrofe] 

No amor de Deus, temos confiança,  

Sua fidelidade, nossa segurança. 

Para a luz levar, trevas dissipar,  

O Evangelho, proclamai. 
                158 
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 A Grande Comissão dada a todos os seguidores do Senhor de 

proclamar a boa-nova da salvação a todos os povos. Marcos 16.15 
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     RAZÃO DE VIVER 
       Melissa 
 

Minha razão de viver,  

Meu maior prazer é te amar. 

Nada me faz mais feliz 

Que poder sentir, você me tocar 

E seu Espírito em mim, se mover,  

Comover a minha emoção 

E seu amor invadir,  

De alegria fluir em meu coração 

Eu quero mais, muito mais, do teu amor 

Você é tudo pra mim, Senhor! 

Eu quero mais, muito mais, do teu poder 

Você é a razão do meu viver. 

      DEUS SARA ESTA NAÇÃO 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Deus sara esta nação / Com o teu poder! 

Com o óleo da tua unção! (2x) 

Um dia, Deus olhou para esta nação 

E por ela se apaixonou 

De uma forma especial (2x) 

Colocou sobre ela a Sua mão 

Derramando a Sua unção 

Liberando o Seu poder (2x)     [refrão]          161 

 
 

     GLÓRIA PRA SEMPRE 
        Vencedores por Cristo 
 

Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,  

A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá 26 

À Raiz de Davi que venceu e o livro abrirá 27 

O céu, a terra e o mar 

E tudo que neles há 

O adorarão e confessarão:  

“Jesus Cristo é o Senhor”! 

Ele é o Senhor, Ele é o Senhor! 

Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor! 

Todo joelho se dobrará,  

Toda língua confessará 

Que Jesus Cristo é o Senhor 
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 O título “Leão da tribo de Judá” é dado ao Senhor Jesus Cristo em 

Ap 5.5. O Senhor Jesus é assim chamado porque: 1) É descendente da 

tribo hebraica de Judá. 2) Cumpre as promessas do Antigo 

Testamento, de que Deus daria continuidade ao reinado de Davi, que 

era da tribo de Judá (Is 65.9; Ap 5.5). 
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 Essa é uma referência ao livro da história (Ap 5.1-14). Somente o 

Senhor Jesus pode “abrir” este livro; só Ele concede sentido e 

propósito ao cosmos e à vida humana. 
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     GRANDIOSO ÉS TU 
       Nelson Ned 
 

Senhor, meu Deus, 

Quando eu maravilhado,  

Fico a pensar nas obras de Tuas mãos 

No céu azul, de estrelas pontilhado, 

A lua branca prateando a imensidão. 

Então minha alma canta a ti, Senhor 

Grandioso És Tu, grandioso És Tu! (2x) 

Quando a vagar nas matas e florestas, 

Os passarinhos eu ouço a cantar 

Olhando os montes, os vales e campinas 

Em tudo eu vejo o Teu poder sem par. 

Então minha alma canta a ti, Senhor 

Grandioso És Tu, grandioso És Tu! (2x) 

E quando enfim, Jesus vier em glória 

Ao lar celeste então me transportar, 

Adorarei, prostrado e para sempre 

Quão grande És Tu, meu Deus, hei de cantar! 

Então minha alma canta a ti Senhor. 

[refrão] 
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     QUERO LOUVAR-TE 
      Paulo César Baruk 
 

Quero louvar-Te sempre mais e mais 

Quero louvar-Te sempre mais e mais 

Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer,  

Quero louvar-Te! 

Quero adorar-Te sempre mais e mais 

Quero adorar-Te sempre mais e mais 

Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer,  

Quero louvar-Te! 

As aves do céu cantam para Ti,  

As feras do campo refletem Teu poder 

Quero louvar,  

Quero levantar as minhas mãos a Ti... (2x) 

Quero servir-te sempre mais e mais 

Quero servir-te sempre mais e mais 

Buscar o teu querer, tua graça conhecer,  

Quero servir-te! 

Quero amar-te sempre mais e mais 

Quero amar-te sempre mais e mais 

Buscar o teu querer, tua graça conhecer,  

Quero amar-te! 

[refrão] 
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     EM FERVENTE ORAÇÃO 
      Harpa Cristã 577 
 

Em fervente oração, vem o teu coração 

Na presença de Deus derramar! 

Mas só podes fluir o que estás a pedir, 

Quando tudo deixares no Altar. 

Quando tudo perante o Senhor estiver, 

E todo o teu ser Ele controlar, 

Só, então, hás de ver 

Que o Senhor tem poder, 

Quando tudo deixares no Altar. 

Maravilhas de amor te fará o Senhor. 

Atendendo à oração que aceitar. 

Seu imenso poder, te virá socorrer, 

Quando tudo deixares no Altar. 

[refrão] 

Se orares, porém, sem o teu coração 

Ter a paz que o Senhor pode dar, 

Foi por Deus não sentir 

Que tua alma se abriu, 

Tudo, tudo, deixando no Altar. 

[refrão] 
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     NOSSO DEUS É SOBERANO 
      Comunidade Vila da Penha 
 

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, 

Que criou a natureza e formou o homem. 28 
 

Glória a Deus, por suas maravilhas 

Pela Sua grandeza,  

Glória a Deus. (2x) 
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 A Bíblia é enfática em afirmar que Deus é o Autor da Criação. Gn. 1 

219 222 

“Deus é espírito, e é necessário que os 

seus adoradores o adorem em espírito e 

em verdade".  João 4:24 

 



 
 

     JESUS PREVALECEU 
       Frutos do Espírito/ Daniel Souza 
 

Jesus riscou a cédula 

Que era contra, contra nós 

Cravou-a na cruz, nos libertou 

Prevaleceu! Aleluia! 

Jesus venceu a morte 

Com grande glória ressuscitou 

E tem as chaves da morte e do inferno 

Prevaleceu! Aleluia 

E despojando os principados 

E despojando as potestades 

Os expôs publicamente 

E deles triunfou 

Em si mesmo, triunfou 29 
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 Colossenses 2.14-15. Cristo pagou a nossa dívida e triunfou sobre 

nossos inimigos ao morrer de forma humilhante naquela cruz do 

Gólgota. 

 
 

     FONTE DE ÁGUA VIVA 
       Adhemar de Campos 
 

Aquele que tem sede e busca 

Beber da água que Cristo dá 

Terá dentro de si uma fonte 

Que jamais acabará (2x) 

A fonte de água viva é o Senhor 

E a água é o Consolador 

Espírito de vida e louvor; preciso dele! 

Tu És o Espírito de amor,  

O meu guia e Consolador 

Enche-me do fogo do Senhor,  

Preciso de ti! 

     ACENDE O FOGO EM MIM 
      David Quinlan 
 

Não deixe o meu amor se esfriar/ Acende o fogo em 

mim/ Nem a visão morrer, clamando estou / Acende 

o fogo em mim 

Meu ser, meu coração, você conhece/ Acende o fogo 

outra vez/ Oh! vem me corrigir com Teu amor/ 

Acenda o fogo outra vez 

Refinado serei, precioso metal/ Pobre e nu, 

humilhado estou/ Vem me ornar, não me 

envergonharei/ Acende o fogo em mim                166 
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“Venham! Adoremos prostrados e 

ajoelhemos diante do Senhor, o nosso 

Criador”. Salmo 95:6 



 
 

     DESCERÁ SOBRE TI  
      Comunidade de Nilópolis 

Descerá sobre ti o Espírito Santo 

E o poder do Altíssimo te envolverá 30 

 

Tua alma viverá 

Teu espírito renovará 

E no teu corpo tudo novo se fará (2x) 
 

E chorarás 

E saltarás de alegria 

Vem Espírito Santo me guiar 

Vem Espírito Santo restaurar 

Vem Espírito Santo visitar 

Vento do Espírito, vento do Espírito 

Sopra neste lugar 

E enche os nossos corações. (2x) 
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 O anjo pronunciou estas palavras à jovem e humilde Maria, que 

engravidaria de maneira milagrosa pelo poder do Espírito Santo. 

Lucas 1.35 

 
 

     MÃO NO ARADO 
      Grupo Logos 
 

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. 

(2x) 

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 lida. 
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“Exaltem o Senhor, o nosso Deus, 

prostrem-se diante do estrado dos seus 

pés. Ele é santo!” Salmo 99:5 



 
 

     LANÇA SUA REDE 
      Alda Célia 
 

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 

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. 

Lança sua rede ao mar, 

Creia na Palavra de Deus 

Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer! 

Lança sua rede ao mar, 

Creia na Palavra de Deus 

Tudo é possível ao que crê 
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     AO SENTIR 
      Grupo Logos 
 

Ao sentir o mundo ao meu redor (ao sentir - côro) 

Nada vi, que pudesse ser real (nada vi) 

Percebi que todos buscam paz, porém em vão 

(porém em vão) 

Pois naquilo que procuram não há solução 

(não há solução) 

Não há solução...  (não há solução - côro) 

Só em Jesus a paz real eu pude encontrar 

O seu amor, pude experimentar 

Me entreguei a Cristo,  

E a vida eterna 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... 
 

Só em Jesus a paz real você vai encontrar 

O seu amor vai experimentar 

Venha a Jesus Cristo,  

E a vida eterna vou gozar. (2x) 
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“Tudo o que tem vida louve o Senhor! 

Aleluia!”  Salmos 150:6 

 



 
 

     ENSINA-ME 
      Renascer Praise 
 

Ensina-me a entregar meus caminhos 

Em Tuas fortes mãos 

E simplesmente Nelas descansar 

Ensina-me que o Teu amor, Teu amor Senhor 

Nunca falhará, insistirá em me fazer feliz 

E seu eu cair, não resistir e  

Até desanimado me prostrar 

Sentirei Teu braço forte,  

Ouvirei Tua voz de amor 

Teu espírito me faz ressuscitar (bis) 

Ensina-me que tudo 

Coopera para o meu bem 

Ensina-me, ensina-me 

Ensina-me a viver, Ensina-me a viver 
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     RIO DE VIDA 
      Kleber Lucas 
 

Deus, eu ouço a Tua voz 

Chamando o meu nome 

Para entrar em comunhão 

Pois tenho sede e fome 

Da Tua presença 

É o que mais quero ter 

Da Tua presença 

É o meu maior prazer 

Te quero, Deus ..... Te quero, Deus. 

Eu não posso deixar de Te amar 

Eu não posso deixar de adorar 

Eu não posso deixar de desejar 

Tua presença 

O Pão Vivo que desce do céu 

A Palavra mais doce que o mel 

É o Teu Rio de Vida que me sustenta 

Eu Te louvarei 

De todo o coração 

Mais do que o ouro e a prata 

A Tua presença me basta (3x) 

Te quero, Deus   [refrão] 
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“Mas eu cantarei louvores à tua força; de 

manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu 

és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos 

tempos difíceis.” Salmos 59:16 

 



 
 

     SOU UM MILAGRE 
      Voz da Verdade 
 

Nunca houve noite que pudesse impedir. 

O nascer do sol e a esperança. 

E não há problema que possa impedir. 

As mãos de Jesus pra me ajudar. (2x) 

Haverá um milagre dentro de mim. 

Vem descendo um rio pra me dar a vida. 

Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. 

Aquilo que parecia impossível. 

Aquilo que parecia não ter saída. 

Aquilo que parecia ser minha morte. 

Mas Jesus mudou minha sorte. 

Sou um milagre e estou aqui. 

Usa-me, sou o teu milagre. 

Usa-me, eu quero Te servir. 

Usa-me, sou a Tua imagem. 

Usa-me, Ó Filho de Davi. 

[refrão] 
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     AMO O SENHOR 
      Fernanda Brum 
 

Amo o Senhor/ Meu Salvador/ Anelo tê-Lo bem junto 

a mim/ Minha esperança é/ Tua Palavra que jamais 

Desamparou/ Aquele que busca Tua face 

E quer 

Viver para Ti/ Pensar só em Ti 

Romper com as barreiras/ Do mundo aqui 

Voar com o Pai/ Nas asas da fé 

E ser revestido/ De glória e poder 

Amo o Senhor! 

           TODAS AS COISAS 
      Fernandinho 
 

Eu Sei que sempre estas comigo, Senhor 

Também sei que nada acontece 

Sem a Tua vontade 

Mas preciso aprender a confiar em Ti 

Mas preciso aprender a descansar em Ti 

Tu És meu Senhor! 

Todas as coisas cooperam para o bem 

Daqueles que te amam (4x) 

Tudo entregarei Tudo entregarei 

Sim, por ti Jesus Bendito, tudo eu deixarei 
                 174 
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“Louvem o Seu nome com danças; 

ofereçam-Lhe música com tamborim e 

harpa.”  Salmos 149:3 

 



 
 

     SE NÃO FOR PRA TE ADORAR 
      Fernandinho 
 

Se não for pra Te adorar, para que nasci 

Se não for pra Te servir, porque eu estou aqui 

Sim eu quero Te adorar, Te adorar 

Senhor, estou aqui (4x) 

Diante do trono, Senhor 

Quero levar minha oferta de amor 

Diante do trono, Senhor 

Quero levar meu sacrifício de louvor 

As minhas mãos levantar 

Tua beleza então contemplar 

Com meus lábios declarar 

Toda a minha a adoração 

 

 

 

 
177 

 
 

     COMPROMISSO 
      Regis Danese 
 

Eu sei que se eu Te obedecer 

E se Tua voz eu ouvir, 

E Seus mandamentos guardar, serei 

Bendito por onde eu passar 

As suas bênçãos vou receber 

O Teu favor vai me alcançar, eu sei 

Pois eu confio nas promessas 

Que Tu tens pra mim 

Eu faço compromisso 

De ser fiel a Ti, até o fim. 

Enche-me, com Teu espírito 

Derrama em mim, a Tua unção 

Eu vou fazer Tua vontade 

Andar na Tua direção (2x) 

Eu sei que serei. 

Bendito por onde eu passar ... 

(repetir) 
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“Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos 

continuamente a Deus um sacrifício de 

louvor, que é fruto de lábios que 

confessam o seu nome.” Hebreus 13:15 

 



 
 

     DEUS TEM UM PLANO 
      Victorino Silva 
 

Deus tem um plano em cada criatura 

Aos astros Ele dá o céu 

A cada rio, Ele dá um leito 

E um caminho para mim traçou. 

A minha vida, eu entrego a Deus 

Pois o Seu Filho a entregou por mim, 

Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. 

Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. 

Em Seu querer encontro paz na vida 

E bênçãos que jamais gozei 

Embora venham lutas e tristezas 

Tenho fé que Deus me guiará. 

A minha vida, eu entrego, entrego a Deus 

Pois o Seu Filho, lá na cruz, a entregou por mim 

Não me importa aonde for, seguirei meu Senhor 

Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. 

 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     GERAÇÃO FLÓRIDA 
      Embaixadores de Sião 
 

Eu pensei em me isolar/ E o mundo não ver 

Caminhei sem destino/ No mundo perdido 

E me angustiava por haver nascido 

Por sofrer, meu peito explodiu/ Meu grito ecoou 

Eu queria encher o vazio da alma/  

Mas as cores dos sonhos/ Iludiam minha vida 

Todavia Deus me amou/ E abriu enfim meus olhos 

E deixei os meus conceitos/ Para ser o Seu discípulo/ 

Não sou mais um jovem triste/  

De uma geração florida/ Que nas drogas se esconde/ 

Protestando contra a vida/ A liberdade está em Jesus/ 

Se queres paz é só crer no Senhor 

Há alguém que precisa mudar/ Seu modo de agir 

E contar para Jesus seus problemas e dores/ 

Vem depressa aceitar o Autor de sua vida 

Entretanto vou dizer: que este mundo colorido 

Tem jogado em sepulturas muitos jovens iludidos 

Eis que há duas opções: Cristo ou morte, meu amigo 

Nos apertos dessa vida, Cristo é o caminho certo 

A liberdade está em Jesus 

Se queres paz é só crer no Senhor.  
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     MEU UNIVERSO 
      PG 
 

Que sejas meu universo 

Não quero dar-Te só um pouco do meu tempo 

Não quero dar-Te um dia apenas da semana 

Que sejas meu universo 

Não quero dar-Te as palavras como gotas 

Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca 

Que sejas meu universo 

Que sejas tudo o que sinto e o que penso 

Que de manhã seja o primeiro pensamento 

E a luz em minha janela 

Que sejas meu universo 

Que enchas cada um dos meus pensamentos 

Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento 

Jesus este é o meu desejo 

Que sejas meu universo 

Não quero dar-Te só uma parte dos meus anos 

Te quero dono do meu tempo e dos meus planos 

Que sejas meu universo 

Não quero a minha vontade, quero agradar-Te 

E cada sonho que há em mim, quero entregar-Te 

[refrão] 
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     LEÃO DE JUDÁ PREVALECEU 
      Ministério Koinonya de Louvor 
 

Ouve-se o júbilo em todos os povos 

Os reis se dobraram ao Senhor 

Ouve-se o brado de vitória 

O dia do Senhor chegou 

Ouve-se em todos os povos 

Que um novo Rei surgiu 

Impérios reconhecem 

Que Sua destra reinará. 

Leão de Judá, Leão de Judá 

Leão de Judá, prevaleceu! 31 

[repetir as duas primeiras estrofes e refrão] 
 

E os povos verão e virão 

A Sião aprender Sua Lei 

Pois a Tua justiça governará. (2x) 

[refrão] 
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 Por vezes, Jesus é retratado como um leão, simbolizando a 

majestade e realeza soberana do Messias conquistador (Isaías 11.2-9; 

Apocalipse 5.5). 
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     UMA FLOR GLORIOSA 
      Harpa Cristã 196 
 

Já achei uma flor gloriosa 

E quem deseja a mesma terá; 

A rosa de Saron preciosa/ Entre mil mais beleza terá; 

No vale de sombra e morte, Nas alturas de glória e 

luz, / Esta rosa será a minha sorte/  

Precioso pra mim é Jesus! 

Precioso pra mim é Jesus! (2x) 

Eu confesso na vida e na morte 

Que tudo pra mim é Jesus! 

Já de muitos foi achada a rosa 

E provado o excelente odor 

E o poder desta flor gloriosa 

Que dá vida ao vil pecador 

Mui zeloso pela lei foi Saulo, 

Perseguia o povo de Deus, 

Mas transformado foi em um Paulo 

Pois achou ele a rosa dos céus 

Vai buscar a Jesus precioso, / Vai depressa, a noite já 

vem/ E, se perdes o amor glorioso/ Será triste pra ti o 

além/ Esta flor hoje é ofertada/ A quem 

humildemente a buscar;/ Será logo da terra tirada 

Para brilhar em outro lugar 
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     SATISFAZ 
      Adhemar de Campos 
 

Só Jesus, a vida satisfaz, (4x) 

Só Jesus, a vida satisfaz, (4x) 

Vida verdadeira Ele me dá 

Paz que é companheira 

Do amor que levou Cristo a dizer: 

Está consumado! 

Se você se senti incapaz 

Só Jesus, a vida satisfaz 

Coisas velhas ficam para trás 

Só Jesus, a vida satisfaz. 

Vida verdadeira Ele me dá 

Paz que é companheira 

Do amor que levou Cristo a dizer: 

Está consumado! 

Se você se senti incapaz 

Só Jesus, a vida satisfaz 

Coisas velhas ficam para trás 

Só Jesus, a vida satisfaz. 
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“A essência da adoração é a rendição. (…) 

Deus quer a sua vida – toda ela; 95% não 

é o suficiente”. Rick Warren  

 



 
 

     ATRÁS NÃO VOLTO  
      Luiz de Carvalho  
 

Estou seguindo a Jesus Cristo 

Desse Caminho, eu não desisto 

Estou seguindo a Jesus Cristo 

Atrás não volto, não volto não 

Atrás o mundo, Jesus à frente 

Jesus é o Guia Onipotente 

Atrás o mundo, Jesus à frente 

Atrás não volto, não volto não 

Se me deixarem os pais e amigos 

Se me cercarem muitos perigos 

Se me deixarem os pais e amigos 

Atrás não volto, não volto não. 

Depois da luta, ganho a coroa 

A recompensa é certa e boa 

Depois da luta, ganho a coroa 

Atrás não volto, não volto não. 

 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     TUA É A GLÓRIA 
      Comunidade da Graça de Ubatuba 
 

Tua é a glória e o poder, 

Tu És pra sempre Rei! 

Honra e majestade estão diante do Senhor 

Não existe nenhum deus que seja digno como Tu 

Nada vai me separar de Ti, 

Tu És a própria vida em mim 

Não deixarei de Te louvar 

Não deixarei de Te buscar 

És a razão da minha vida 

Vivo pra Te exaltar 

Não deixarei de Te louvar 

Não deixarei de Te buscar 

És a razão da minha vida 

Vivo pra Te adorar 
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Senhor, Senhor nosso, como é majestoso 

o teu nome em toda a terra! Tu, cuja 

glória é cantada nos céus. Salmos 8:1 

 



 
 

     ESTRADA DE ESPINHOS 
      Luiz de Carvalho 
 

Jesus me dirige na minha estrada não deixa eu cair 

A luta é pesada, mas nessa jornada eu vou prosseguir 

Eu não tenho medo em tudo percebo Sua proteção 

Alegre, feliz e cantando 

Vou sempre marchando pra bela Sião (2x) 

Jesus que me ama 

Tirou-me da lama, fez tudo por mim 

Me deu vida eterna 

Sua mão me governa com amor sem fim  

Eu não tenho medo, em tido percebo 

Sua proteção 

[refrão] 

 

Eu não tenho medo, em tudo percebo 

Sua proteção 
 

Alegre, feliz e cantando 

Vou sempre marchando pra bela Sião (2x) 
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      EU QUERO SER UMA BENÇÃO 
       Frutos do Espírito 
 

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 

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 

O amor é dom de Deus 

Pra sempre vou dizer 

Em Jesus eu amo você 
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     FOI ASSIM 
      Grupo Elo 
 

Conheci um mundo mal, 

E com ele seus ardis; 

Me arrastei no lamaçal, 

Tudo isto porque eu quis 

Saber mais que qualquer um; 

Construir algum amor, 

Onde a Paz pudesse ser, 

A verdade pra eu ver. 

Mas Jesus Cristo veio e me achou, 

Assim tão sujo; 

E numa cruz por mim derramou, 

Sangue tão puro, 

Foi assim, que me salvou! 

Eu conheço agora sim, 

A clareza de Jesus; 

Foi das trevas que eu vim, 

Encontrei-me com a luz. 

Hoje quero sim saber; 

Do meu mestre Salvador, 

Quero dar-lhe meu louvor, 

Eu só nEle posso crer. 

[refrão] 
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     NOSSO GENERAL 
      Adhemar de Campos 
 

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 Sua mão a chave da vitória 

Que nos leva a possuir a terra prometida 

Vamos cantar o canto da vitória 

Glória a Deus! Vencemos a batalha 

Toda arma contra nós perecerá 

[refrão] 
 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     NÃO VOU CALAR MEUS LÁBIOS  
      Marcos Góes 
 

Não vou calar meus lábios, vou profetizar 

Manifestar a graça,  

E abençoar a quem Deus quer libertar. 

Sobre tua vida, vou profetizar 

Nenhuma maldição te alcançará 

Sei que Deus tem pra ti um manancial 

Cujas águas nunca faltarão 

Sei que Deus tem pra ti um manancial 

Cujas águas nunca secarão. 

Não vou calar meus lábios, vou profetizar 

Manifestar a graça,  

E abençoar a quem Deus quer libertar. 

Sobre tua vida, vou profetizar 

Nenhuma maldição te alcançará 

Sei que Deus tem pra ti um manancial 

Cujas águas nunca faltarão 

Sei que Deus tem pra ti um manancial 

Cujas águas nunca secarão. 
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     REINA O SENHOR 
      Asaph Borba 
 

Reina o Senhor, tremam os povos 

Reina o Senhor, tremam os povos  

Ele está entronizado acima do querubins (2x) 

O Senhor é grande em Sião (3x) 

E sobremodo elevado 

Acima de todos os povos 

Reina o Senhor, tremam os povos 

Reina o Senhor, tremam os povos  

Ele está entronizado acima do querubins (2x) 

Exaltai ao nosso Deus (3x) 

E prostrai-vos aos Seus pés 

Pois só Ele é Santo 

Reina o Senhor, tremam os povos 

Reina o Senhor, tremam os povos  

Ele está entronizado acima do querubins (2x) 
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“Toda a terra te adora e canta louvores a 

Ti, canta louvores ao Teu nome".  

Salmos 66:4 



 
 

     INFINITAMENTE MAIS 
      Asaph Borba 
 

Sim, eu sei Senhor que tu És Soberano 

Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos 

Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria 

E me coloco em Tuas mãos, pois És fiel 

Sim, eu sei Senhor que tu És poderoso 

És um Deus tremendo, Pai de amor, bondoso 

Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria 

E me coloco em Tuas mãos, pois És fiel 

Fiel é Tua Palavra, oh! Senhor 

Perfeitos os Teus caminhos, meu Senhor 

Pois sei em quem tenho crido 

Também sei que És poderoso 
 

Pra fazer infinitamente mais (bis) 

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 

[refrão] 
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     NA CASA DE MEU PAI 
      Comunidade de Nilópolis 
 

Na casa de meu Pai, há unção e há poder, 

Na casa de meu Pai, há unção e há poder (2x) 

O cego enxerga, o coxo anda,  

O morto se levanta para adorar a Deus. (2x) 

E a fofoca cai, cai, cai / E a doença vai, vai, vai 

E o demônio sai, sai ,sai/ E não volta mais. 

     OS SONHOS DE DEUS 
      Nani Azevedo 
 

Os sonhos de Deus são maiores que os meus, 

Ele vai fazer o melhor por mim, 

Ele vai além do que eu posso ver 

Ele faz o que eu não posso fazer 

Deus vai cumprir os Seus planos em mim 

Ele vai fazer o que Lhe apraz 

Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus 

Ele só faz o melhor pelos seus. (2x) 

Acredito sim, acredito sim, 

Acredito sim, que Deus vai fazer 

O impossível em meu viver. (2x) 

O impossível Deus vai fazer. 

Aleluia! Deus vai fazer o impossível.          
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     QUERO DESCER 
      Raquel Mello / Nani Azevedo 
 

Quando meu eu 

E o meu orgulho 

Descer comigo e se misturar; 

Com as águas do rio, 

Então subirei 

Como Naamã curado. 
 

Eu abro mão de tudo que sou, 

Só pra servir-Te, Oh, meu Senhor. 

Eu abro mão de tudo que sou, 

Só pra te adorar, Senhor. 

Senhor, quebra o meu orgulho, 

Eu quero descer 

E mergulhar nas águas do Teu amor. 

Me purifica! Eu quero ser limpo, 

Como Naamã, no Teu poder. 

 

Abra seu aplicativo QRCODE, aproxime 

a câmera desta imagem e ouça todos 

os hinos deste Caderno de Cânticos. 

Caso não tenha o aplicativo acesse: 

bit.ly/1Pfoz8I 
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     DIA DA VITÓRIA 
      Vencedores por Cristo 
 

Assim como a noite aguarda o sol, 

Como a brisa sonha um dia soprar 

Como a terra seca espera a chuva 

Como o rio anseia pelo mar 

Eu desejo tanto ver o dia chegar! 

O dia da Vitória em que virá meu Salvador 

Sim, Jesus Cristo, o Senhor 

Virá nas nuvens para me levar 

Se tornará verdade 

Tudo o que sempre sonhei 

Tristezas eu não mais terei 

E toda a lágrima do meu olhar 

Ele enxugará! 

Braços levantados, livres do mal 

Igualdade e justiça haverá 

Já não mais terá morte ou guerra 

Novo céu e uma nova terra 

Eu desejo tanto ver o dia chegar! 

[refrão] 
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     QUEM SOU EU? 
      PG 
 

Quem sou eu? 

Pra que o Deus de toda terra  

Se preocupe com meu nome  

Se preocupe com minha dor 

Quem sou eu?/ Pra que a Estrela da manhã 

Ilumine o caminho / Deste duro coração 

Não apenas por quem sou 

Mas porque Tu És fiel/ Nem por tudo o que eu faça/ 

Mas por tudo o que Tu És 

Eu sou como um vento passageiro 

Que aparece e vai embora/ Como onda no oceano/ 

Assim como o vapor 

E ainda escutas quando eu chamo 

Me sustentas quando eu clamo 

Me dizendo quem eu sou 

Eu sou Teu (2x) 

Quem sou eu?/ Pra ser visto com amor/  

Mesmo em meio ao pecado/ Tu me fazes levantar 

Quem sou eu?/ Pra que a voz que acalma o mar/ 

E acaba com a tormenta/ Que se faz dentro de mim 

[refrão]              
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     GENTE FINA 
      Marcelo Crivella 
 

A lembrança mais aflita era a hora da marmita 

Sonhava com bife a cavalo, champion, batata frita 

Mas que decepção 

Um fiapo de carne seca, farinha, arroz e feijão 

Agora encontrou Jesus 

O amigo de verdade! 

Foi libertado de todos os vícios 

Aprendeu a humildade 

Não passa a noite acordado 

Não está endividado 

É dizimista fiel 

E vive muito abençoado 

Tudo nele está mudado 

Mas agora ele é chamado de maluco 
 

E então ele responde: 

É verdade eu sou maluco, eu sou maluco (3x) 

Sou maluco por Jesus!  
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“Digno é o Cordeiro que foi morto de 

receber poder, riqueza, sabedoria, força, 

honra, glória e louvor!” Apocalipse 5:12 



 
 

     NO CÉU NÃO ENTRA PECADO 
        Harpa Cristã 422 
 

No céu não entra pecado/ Fadiga, tristeza, nem dor; 

Não há coração quebrantado, / Pois todos são cheios 

de amor, / As nuvens da vida terrestre, / Não podem 

a glória ofuscar / Do reino de gozo celeste,  

Que Deus quis pra mim preparar! 

Irei eu p'ra linda cidade, Jesus me dará um lugar, 

Com os crentes de todas idades,  

A Deus hei de sempre louvar.  

Do céu tenho muitas saudades,  

Das glórias que lá hei de ver;  

Oh! Que gozo vou ter, quando eu vir meu Senhor,  

Rodeado de grande esplendor! 

Pagar não é necessário, a casa, que lá hei de ter; 

E meu eternal vestuário, no céu, nunca vai se romper. 

Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar, 

Ali há bastante riqueza, da qual podarei desfrutar. 

No céu o luto é banido, enterros não hão de passar; 

Sepulcros jamais são erguidos,/ Lá mortos não vou 

encontrar. / Os velhos serão transformados;  

Mudados nós vamos ficar./ Quais astros por Deus 

espalhados/ No céu, para sempre brilhar. 
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     GENTE FINA 
      Marcelo Crivella 
 

Nasceu numa família tradicional 

O nome conhecido na coluna social 

Era tudo aparência / Orgulho no coração 

Empregada sem salário/ Mas uísque no armário 

Carro velho todo enferrujado 

Mas ele era chamado: “o gente fina” 
 

Fumava três maços por dia 

Acordava de noite, tossia / Acendia outro cigarro 

E aí já não dormia/ Tanto cheque pré-datado 

O cartão estava bloqueado/ Sete dentes cariados 

Condomínio, alugue atrasado/  

Jornal no sapato furado 

Mas ele era chamado: “o gente fina” 
 

Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade 

Foi liberto de todos os vícios/ Aprendeu a humildade/ 

Não passa a noite acordado/ 

Não está endividado/ É dizimista fiel /E vive muito 

abençoado/ Tudo nele está mudado 

Mas agora ele é chamado de maluco 

E sorrindo ele responde: 

É verdade eu sou maluco, eu sou maluco (3x) 

Sou maluco por Jesus!  
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     AS DROGAS MATAM 
      Vocal Cântico Celeste 
 

As drogas matam, Cristo dá vida! 

E aprisionam, Cristo liberta! 

Trazem celeumas ao corpo e a alma e te fazem sofrer 

E o teu espírito em trevas medonhas vai permanecer 

O grande milagre / Que você queria/ 

Tua liberdade / Que não existia/ 

Um homem um dia deu a Sua vida morrendo na cruz 

Para que você não vivesse em trevas,  

Mas vivesse na luz. 

[mulheres] Quantas pessoas vivem suas vidas num 

mundo abstrato, veem seus planos levados ao vento 

como a fumaça de um cigarro. 

[homens] Se esquecem de tudo, dizem não sou nada  

[mulher] Acorda amigo deste falso sonho que te faz 

sofrer. Pois Cristo não quer sua alma a perder (bis) 

[homens] Satanás te oferece/ Três caminhos para 

morte / Uma agulha, uma seringa e o líquido da 

morte/ Hoje nós oferecemos/ Para ti uma saída. 

Jesus Cristo é o caminho/ Jesus Cristo é a verdade 

Jesus é a vida [vida, vida] (bis)  

Jesus é a vida [pra quem precisa é a vida] 

Jesus é a vida, vida, vida, vida, vida.            
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     UM CHAMADO 
      Quatro Por Um 
 

Eu não vou parar,  

A estrada é muito longa 

Vou continuar mesmo em meio às lutas,  

Eu não estou só 

Te sinto aqui. 

A vida é mesmo assim,  

Tantas aflições eu tenho que enfrentar 

Mas o Senhor está sempre a me proteger 

Te sinto aqui 

Quando o vento sopra contra mim 

Os problemas tentam me abater 

Eu me lembro, o grande Eu Sou que me enviou. 

Eu tenho um chamado, jamais vou me calar 

Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar 

Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe 

Eu sei que Deus não abre mão de mim não. 
 

A vida é mesmo assim.... [repetir] 

Há muito pra fazer 

Não há mais tempo pra olhar pra trás ...   [refrão] 
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     SAUDOSA LEMBRANÇA 
      Harpa Cristã 02 
 

Oh! que saudosa lembrança/ Tenho de ti, ó Sião 

Terra que eu tanto amo/ Pois és do meu coração 

Eu para ti voarei/ Quando o Senhor meu voltar 

Pois Ele foi para o céu/ E breve vem me buscar 

Sim, eu porfiarei por essa terra de além 

E lá terminarei as muitas lutas de aquém 

Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver 

Ele é tudo p'ra mim, e sem Ele não posso viver 

Bela, mui bela, é a esperança/ Dos que vigiam por ti 

Pois eles recebem força/ Que só se encontram ali 

Os que procuram chegar/ Ao teu regaço, ó Sião 

Livres serão de pecar/ E de toda a tentação 

Diz a Sagrada Escritura/ Que são formosos os pés 

Daqueles que boas novas/ Levam para os infiéis 

E, se tão belo é falar/ Dessas grandezas, aqui 

Que não será o gozar/ A graça que existe ali! 
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     DEUS DO IMPOSSÍVEL 
      Aline Barros 
 

O meu Deus, é o Deus do impossível 

Jeová Jiré, o Grande El Shaddai 

Que abriu o mar vermelho 

E ao seu povo fez passar 

Que da rocha água limpa fez brotar 

O meu Deus é o Deus do impossível 

Que liberta encarcerados das prisões 

Faz da estéril, mãe de filhos 

Restaura a alma do ferido 

E dilata o amor nos corações. 

Que dá vista aos cegos 

E aos surdos faz ouvir 

Faz a tempestade se acalmar 

Andou por sobre o mar 

E aos mudos fez falar 

Paralíticos e coxos fez andar. 

O meu Deus é o Deus do impossível 

É o mesmo hoje e sempre há de ser 

O meu Deus é o Deus do impossível 

E fará o impossível pra você, 

E fará o impossível por você.            
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“Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 

aos homens aos quais Ele concede o seu 

favor.” Lucas 2:14 



 
 

     CORO SANTO 
      Cantor Cristão 274 
 

Oh, que belos hinos cantam lá nos céus! 

Pois do mundo o filho mau voltou! 

Vede no caminho o bom Pai abraçar, 

Esse filho que Ele tanto amou. 

Glória, glória os anjos cantam lá! 

Glória, glória as harpas tocam já! 

É o santo coro, dando glória a Deus, 

Por mais um remido entrar nos céus. 

Oh, que belos hinos cantam lá nos céus! 

É que já se reconciliou 

A alma revoltosa, que, submissa a Deus, 

Convertida, o mundo abandonou! 

[refrão] 

Ó arrependidos, hoje festejai, 

Como os anjos fazem com fervor!  

Ide, pressurosos, vós, e anunciai  

Que se resgatou um pecador! 

[refrão] 
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     SEU SANGUE 
      Fernandinho 
 

Seu sangue, Sua cruz/ Me levam de volta pra Deus 

Sua morte, Sua vida/ As trevas, Ele já venceu! 
 

Seu amor me conquistou/ Sou eterno devedor 

O véu se rasgou/ Sua luz em mim brilhou 

Sua glória me cobriu 

Mais que vencedor eu sou (bis) 
 

Sei que na sala do trono estás 

Eu quero ir pra lá 

Pelo novo e vivo caminho (2x) 
 

           MEU MESTRE 
      Lázaro 

 

A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu 

Mestre/ O meu caminho é do Mestre, minha 

esperança é meu Mestre 

A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no 

mar a fora/ Pra longe eu naveguei, não vejo mais o 

cais, só Deus e eu agora   [refrão] 

Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus 

me ama/ As ondas grandes vêm tentando me arrastar 

pra longe da presença  [refrão]           207 
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     IGREJA, ALERTA! 
      Cantor Cristão 450 
 

É tempo, é tempo, o mestre está chamando já! 

Marchar, marchar, confiando em Seu amor! 

Partir! Partir! A salvação a proclamar, 

Com a Palavra santa do bom salvador! 

Sim, marchar avante!/ Todos seguindo a divinal 

bandeira!/ Sim, marchar avante!/ Unidos, firmes 

sempre no avançar!/ Glória, glória, eis que canta a 

multidão!/ Consagrai-lhe todo o vosso coração 

Pra Jesus obedecer! E ao cumprir o seu querer 

Entoai louvores altos! avançai! 

"Queremos luz!" é o grito das nações pagãs/ Que vem 

atravessando o imenso mar./ Ir já, sim, já, levando as 

novas com amor,/ Sem esquecer também aqui de 

semear.    [refrão] 

Desperta, igreja! o teu poder vem exercer, 

A todos faze Cristo conhecer;/ A tua mão estende 

com paciente amor,/ Da morte eterna esforça-te para 

os deter. [refrão] 

Igreja, alerta! o dia prometido vem,/ Quando 

aclamado o Salvador será;/ Por toda parte o bem 

amado Redentor Eterna glória, honra com louvor terá. 

[refrão]  
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     SOSSEGAI! 
      Cantor Cristão 328 
 

Ó Mestre! O mar se revolta, as ondas nos dão pavor; 

O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador! 

Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, 

Se a cada momento nos vemos,  

Sim, prestes a submergir? 

As ondas atendem ao meu mandar: Sossegai! 

Seja o encapelado mar/ A ira dos homens, o gênio do 

mal,/ Tais águas não podem a nau tragar, 

Que leva o Senhor, Rei do Céu e mar,/ Pois todos 

ouvem o meu mandar: Sossegai! Sossegai! 

Convosco estou para vos salvar: Sim! Sossegai! 

Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir; 

A dor que perturba minha alma,  

Eu peço-te, vem banir! 

De ondas do mal que me encobrem, 

Quem me fará sair? Pereço sem Ti, ó meu Mestre 

Vem logo, vem me acudir!  [refrão] 

Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o 

mar!/ O meu coração goza calma,/ Que não poderá 

findar./ Fica comigo, ó meu Mestre, 

Dono da Terra e Céu, / Eu assim chegarei bem seguro 

Ao porto, destino meu.   [refrão]           
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     HINO DA VITÓRIA 
      Cassiane 
 

Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o 

mar?/ Quem é ele que pode fazer o mar se calar? 

No momento em que a tempestade vier te afogar 

Ele vem com toda autoridade e manda acalmar 

Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel, 

Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? 

Fez caminho no meio do mar/ Para o povo de Israel 

passar/ Do outro lado com os pés enxutos 

Puderam cantar: o hino da vitória 

Quando estiver frente ao mar/ E não puder 

atravessar/ Chame este homem com fé/ Só Ele abre o 

mar/ Não tenha medo irmão/ Se atrás vem Faraó/ 

Deus vai te atravessar/ E você vai entoar o hino da 

vitória 

Toda vez que o mar vermelho tiver que passar 

Chame logo este homem para te ajudar 

É nas horas mais difíceis que ele mais Te vê 

Pode chamar este homem que Ele tem poder 

Se passares pelo fogo, não vai te queimar 

Se nas águas tu passares, não vão te afogar 

Faça como Israel que o mar atravessou 

E no nome do Senhor um hino de vitória 

Do outro lado cantou. 
              209 

 
 

     MEU CONSOLADOR 
      Eliã de Oliveira 
 

É nesta hora, de angústia e dor 

Que Jesus me prova o Seu grande amor 

Sinto Suas mãos a me proteger 

E a dizer: Meu filho, luto por você! 

Quando eu pensei: Deus me abandonou 

Me pôs em seus braços e me carregou 

Nas horas amargas, consolo me deu 

Estendeu suas mãos e me protegeu 

Sarou minhas feridas, meu pranto enxugou 

E me dize assim: 

Levante a cabeça, prossiga em frente 

Em tuas batalhas, eu estou presente 

Eu luto por ti, te dando a vitória 

Fazendo-te mais do que vencedor 

Sou eu Teu amigo, Teu conselheiro 

Fica em meus planos, guarda os meus conselhos 

Não há quem impeça tua vitória,  

se eu sou o Teu senhor 

Teu Senhor 
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     VENDAVAIS 
      Shirley Carvalhaes 
 

Hoje alguém falou seu nome para mim 

Que você está sofrendo tanto assim 

Coração tá em pedaços 

Foi vencido pelos laços dessa vida  

Foi arremessado contra o cais 

Açoitado pelos vendavais 

Chora o peito, grita a alma procurando a paz. 

Mas eu sei, Jesus Te olha e Te vê 

E diz: Filho, vou te socorrer! 

Do pó, da cinza, eu vou te levantar 

Sou o Teu Deus, é só Meu nome clamar 

Sei que os sonhos se perderam no caminho 

Estás sozinho e entregue à solidão 

Mas Sou o Deus, que tudo pode e tudo vê 

Nesse momento vou abençoar você 

O sorriso que havia em seu rosto 

Pouco a pouco ele desapareceu 

Diz que tudo está perdido 

Vai vivendo iludido em fantasias  

Foi arremessado contra o cais 

Açoitado pelos vendavais 

Chora o peito, grita a alma procurando a paz  

[refrão]  
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      MEU CONSOLADOR 
      Eliã de Oliveira 

Às vezes em angústia penso assim:  

Deus não está me vendo, chegou o meu fim 

Está tudo perdido, meu sonho acabou 

Uma tempestade sobre mim desabou 

Caminhos de espinhos ferem os meus pés 

Coração sangrando em meio ao revéis 

Meus melhores amigos me abandonaram 

Estou sucumbindo, forças me faltaram 

E em meios as lágrimas eu clamo assim: 

Meu Deus me socorre, sare a minha dor 

Não me abandones, não me deixe só 

Sem Ti sou ninguém: sou fraco, sou pó; 

Só Tu És meu tudo, minha força maior 

Consola a minha alma e o meu coração 

Sustenta-me, oh Deus, com as Tuas mãos 

O mar é bravio e quer me tragar 

Mas sei que Tu poder, o mar acalmar 

Às vezes me sinto tão triste, tão só 

No vale escuro, gemendo de dor 

Quem ouve o meu grito? Quem me dá a mão? 

Não vejo ninguém, sinto a solidão 

Porém neste vale, de angústia e dor 

Meu cristo me diz: Não te deixo só 

Sou eu te provando e te preparando 

Tal como o oleiro, estou eu te quebrando 

Pois em tua vida, tenho um grande plano           210 
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           AMOR GLORIOSO 
      Cantor Cristão 37 
 

Buscou-me com ternura. Jesus o bom pastor;  

Achou-me na miséria, Salvou me com amor; 

No céu cantaram de alegria/ Os anjos, sim, em 

harmonia. 

Oh! que amor glorioso!  Preço tão grandioso  

Que Jesus por mim na cruz pagou;  

Inaudita graça me mostrou! 

Ferido abandonado, Jesus me socorreu;  

E segredou me : "Achei-te! De agora em diante és 

meu". / Tão meiga voz jamais ouvi; Prazer maior 

jamais senti. 

Jesus mostrou me as chagas, Que em meu lugar 

sofreu, / Coroa, mas de espinhos, A cruz que padeceu;  

Que poderia em mim achar, Pra tais afrontas 

suportar? 

Minha alma embevecida, Seu rosto contemplar,  

Recorda as muitas bênçãos/ Do seu amor sem par; 

Louvor e glória e adoração. Tributa lhe meu coração! 

Enquanto as horas passam, Eu tenho gozo e paz,  

E aguardo o meu bom Mestre, Que tão feliz me faz;  

Jesus, a mim virá buscar, E então pra sempre irei 

gozar.              213 

 
 

           PARA A LIBERDADE 
      Xote Santo 
 

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou 

Permanecei firmes, 

Não se submetendo a julgo de escravidão 

Se pela Lei tenta justificar-se, 

Da graça decaíste 

A Lei não tem sentido pra quem tem Jesus. 

Porque toda a Lei se cumpre um mandamento só! 

Quer saber? (2x) 

Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

Jesus é meu descanso, é meu sábado, 

Meu Salvador. Meu Senhor! 

Aguardando a esperança 

Da Justiça que provém da fé, 

Meu Jesus de Nazaré. 
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           QUEBRANTADO 
      Vineyard 
 

Eu olho para a cruz 

E para a cruz eu vou 

Do Seu sofrer participar 

Da Sua obra vou cantar 

O meu Salvador 

Na cruz mostrou 

O amor do Pai 

O justo Deus 

Pela cruz me chamou 

Gentilmente me atraiu 

E eu, sem palavras, me aproximo 

Quebrantado por Seu amor. 

Imerecida vida/ De graça recebi 

Por sua cruz / Da morte me livrou 

Trouxe-me a vida/ Eu estava condenado 

Mas agora pela cruz/ Eu fui reconciliado 

[refrão] 

Impressionante é o Seu amor 

Me redimiu e me mostrou 

O quanto é Fiel (2x) 

[refrão] 
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           O REI ESTÁ VOLTANDO 
      Harpa Cristã 547 
 

Os fiéis são transladados; seu trabalho aqui findou. 

A carreira desses santos, nesta vida já cessou. 

Do Senhor os bons ceifeiros, terminaram seu labor; 

A colheita completou-se: é a vinda do Senhor! 

O Rei está voltando! o Rei está voltando! 

A trombeta está soando, para os santos trasladar. 

Sim, o Rei está voltando! o Rei está voltando! 

Aleluia! Ele vem nos buscar! 

Desta terra estão subindo os remidos para o céu, 

Ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. 

E o templo está deserto; sua pregação cessou. 

É noticia em toda parte: "Jesus Cristo já voltou!" 

[refrão] 

Os remidos vão subindo: é a festa celestial. 

Todo o Céu está se abrindo,  

Num "Bem-vindo!" sem igual, 

Qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar 

Aleluias ao Cordeiro! - vamos indo para o Lar! 

[refrão] 
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           A CAMINHADA 
      Álvaro Tito 
 

Senhor, se há perigo de queda ou revés 

Nesta estrada de lutas cruéis 

Me ajude a levar minha cruz 

Senhor, se sozinho não a posso levar 

Tua graça me há de bastar 

No caminho não posso parar 

Eu sei, que a cruz que me deste Senhor 

É só minha, só eu sou o portador 

Na estrada não a posso deixar 

E a caminhada é longa e atroz 

Me sustenta ouvir tua voz: 

Eis me aqui para te ajudar. 

Senhor, é difícil o vale passar 

Quando a cruz que estou a levar 

Me parece pesar mais e mais 

Porém, mais pesada levou meu Jesus 

Sem gemer, sem lamentar a cruz 

Suportou-a com dores mortais 

[continua na próxima página] 
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           VEM, ESTA É A HORA 
      Vineyard 
 

Vem, esta é a hora da adoração, 

Vem, dar a Ele teu coração. 

Vem, assim como estás para adorar, 

Vem, assim como estás diante do pai. 

Vem. 

Toda língua confessará o Senhor,/ Todo joelho se 

dobrará./ Mas aquele que a Ti escolher, 

O tesouro maior terá. 

      A VITÓRIA 
      Adhemar de Campos 

A vitória é daquele que contemplar 

Ao Cordeiro, Cristo Leão da Tribo de Judá 

Que foi morto e com seu sangue pode então comprar 

Homens que com ele sobre a terra vão reinar 

A vitória é daquele que o adorar 

Pois com ele 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 anti-Cristo que não resistirá 

Jesus Cristo Rei dominará             219 
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           HÁ UM LUGAR 
      Heloísa Rosa 

Há um lugar de descanso em Ti 

Há um lugar de refrigério em Ti 

Há um lugar onde a verdade reina 

Esse lugar é no Senhor 

Há um lugar onde as pessoas não me influenciam 

Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito 

Há um lugar de vitória em meio à guerra 

Esse lugar é no Senhor 

Esse lugar é no Senhor (4x) 

Há um lugar onde a inconstância não me domina 

Há um lugar onde minha fé é fortalecida 

Há um lugar onde a paz é quem governa 

Esse lugar é no Senhor 

 

Há um lugar onde os sonhos não se abortam 

Há um lugar onde os meus medeos não me dominam 

Há um lugar que quando se perde é que se ganha 

Esse lugar é no Senhor 

[refrão] 

Tu és tudo o que eu preciso, Jesus! 

Eu te preciso 
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           A CAMINHADA 
      Álvaro Tito 
 

Subiu ao calvário e ali morreu 

Por você e por mim se fez réu 

Isto sendo agradável a Deus 

Provou Cristo a morte de cruz com amor 

Me livrou do calvário de dor 

Liberou-me a entrada nos céus 

Não sei como estais meu irmão com tua cruz 

Se chorando ou cantando a conduz 

Ou se pensas em abandonar 

Eu sei ser difícil o seu conduzir 

Numa estrada onde podes cair 

Sem jamais conseguir levantar 

Porém te recordas que Cristo Jesus 

Nos deu fardo em lugar de uma cruz 

Fardo leve que podes levar 

Seu jugo é suave bastante para mim 

E descanso minh'alma enfim 

Com meu Cristo no céu gozaras (2x) 
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           SAMBA PRA DEUS 
      Luiz Arcanjo 
 

Ah! Quando eu era menino eu quis 

Quis cantar samba pra Deus Ouvir 

Mas alguém cruel me disse que 

Deus não gostava de Samba, e aí? 

O meu coração menino chorou 

E o que eu vou cantar pro meu Senhor 

Se o meu Samba é o meu melhor? 

Me senti frustrado, triste e só 

Chorei escondido 

E enquanto escondido, insistia 

Cantando pra Deus e batendo na lata vazia 

E não saberia explicar a certeza que vinha 

Que Deus lá do alto ouvia, gostava e sorria 

Ah! Deixa eu cantar do jeito meu 

E se eu dançar vai ser pra Deus 

Só pode dizer o que é isso alguém que sentiu 

Deus ouve além de uma canção 

Sabe o que vem do coração 

O que há de errado em cantar o som do Brasil? 
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           REINA SOBRE MIM 
      Nívea Soares 
 

Correrei para Ti meu Senhor 

Minh'alma anseia por Ti/ Sou pobre, cego e nu 

Nada tenho pra Te oferecer 

Quero aos Teus braços me entregar 

Pois sei que Tu me aceitas como estou 

Preciso do Teu ouro/ Purifica-me, Senhor! 

Reina sobre mim 

Eu me rendo a Ti / Eu me rendo a Ti 

Reina sobre mim/ Sou Tua noiva 

Espero e anseio por Ti 

           AINDA QUE A FIGUEIRA 
      Fernandinho 
 

Tu És a minha porção/ Tu És a minha herança 

Tu És o meu socorro/ Nos dias de tribulação 

Mesmo que 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 
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           COM ALEGRIA 
      Nani Azevedo 
 

Ao chegar aqui /neste lugar / encontrei você feliz 

Com você também em comunhão, adoramos ao 

Senhor (2x) 

Com alegria cantamos,/ Com alegria dançamos 

No amor de Deus te abençoei/ Fui abençoado também 

Ao sair daqui vou levar você dentro do meu coração 

Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais 

que irmãos. (2x)    [refrão] 

           AGNUS DEI 
      David Quinlan - (Michael W. Smith) 
 

Santo, Santo 

É o Senhor Deus, Poderoso 

Digno de louvor, Digno de louvor 

Amém 
 

Aleluia! Aleluia! 

Poderoso é o Senhor nosso Deus (bis) 

Aleluia 

[refrão] 

Tu és Santo, Santo 

É o Senhor Deus, Poderoso 

Digno de louvor, Digno de louvor .... Amém  
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           CORREREI PARA TUA CRUZ 
      Nívea Soares 
 

Em nada me glorio  

Em nada me exalto senão na Tua cruz, Jesus  

Por Tua condenação tenho todas as coisas  

E tudo que eu preciso está em Ti (2x) 

Correrei para Tua cruz  

Correrei, não fugirei  

Em Ti, me esconderei  

Crucificado contigo estou! 

Por Tuas feridas eu fui curado  

Pelo Teu sangue fui lavado  

Pelo Teu Espírito fui ressuscitado  

E contigo em glória reinarei  

[refrão] 

Ajuda-me, Senhor  

A contemplar Tua dor  

Pois tudo o que tenho e sou  

Vem de Ti, Jesus  

Vem da Tua cruz 

[refrão] 
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           NA CORTE DO EGITO 
      Trazendo a Arca 
 

Na corte do Egito ou na casa de César 

Na Babilônia eu sei que não é meu lugar 

Rejeito seus manjares, reprovo seus altares e 

Não me iludo com a festa de Beltsazar 

Porque eu não cedo, nem retrocedo 

Estou decidido e não volto atrás 

Sou separado, sou escolhido 

Eu sou um santo lutando contra o pecado! 

Santo, eu quero ser santo! 

Eu quero ser santo porque Santo é meu Senhor (2x) 

           PROJETO NO DESERTO 
      Voz da Verdade 
 

Um povo em pleno deserto/ A nuvem estava por 

perto/ Não tinha fome, nem sede/ Pois Deus estava 

com ele 

Um povo em pleno deserto/ E não havia doentes 

Maná que vinha do céu/ Matava a fome daquela 

gente/ As pernas nunca inchavam/ As roupas nunca 

envelheciam/ Sapatos não terminavam/ 

Pelo caminho que seguiam  

Que Deus é este? (ô, ô)/ Que está por perto? (ô, ô) 

Que fez o seu projeto no deserto? (2x)  
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           TUA GLÓRIA 
      Renascer Praise 
 

Para cada manhã, há um milagre de Deus 

Andando com Jesus, não há perdas 

Só abrirmos espaço, para o novo de Deus 

Tirando o velho, pra que venha o melhor 

Espírito de ressurreição e vida 

Não há morte que possa te enfrentar 

O Alfa é Jesus, o Princípio e o fim 

Todo o resto é só um meio, que não dá para entender 

Um jeito especial, simplesmente divinal 

Tua glória Senhor, (8x) Será vista em todo lugar 
 

           ACIMA DAS ESTRELAS 
      Eliézer Rosa 
 

Curou-me... (bis) 

Curou-me da minha cegueira. 

Um homem, que mora, que mora acima das estrelas. 

Ele mora acima das estrelas,  

Ele é... Jesus o Rei da glória (2x) 

Salvou-me... (bis) 

Salvou-me, com seu imenso amor 

O homem, que mora, que mora acima das estrelas. 

[refrão 2x]              227 
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           ALÉM DA MEDICINA 
      Gerson Rufino 

A dor de procurar e não achar uma saída/ É tão 

sofrido ver alguém perder a vida/ O desespero toma 

conta do coração/ A dor de se clamar a petição não 

respondida/ De esperar e ver a vida destruída 

E concluir que não existe mais o que fazer/ Mas Ele 

vem aí, e vem pra decidir/ Se o teu caso está perdido, 

Ele faz o impossível/ Pois Ele tem poder, ele te faz 

vencer/ Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus 

Cristo 

Sim, foi Ele quem apareceu/ Depois de quatro dias 

que Lázaro morreu/ Naquela tumba fria, já não existia 

Uma esperança, uma solução/ Sim foi Ele mesmo 

quem falou/ Que Ele é a vida e a ressurreição 

Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora! 

Ele surpreendeu aquela multidão 

Ele vai além da medicina 32/ Quando Ele estende as 

sua mãos/ Quando não se tem saída, quando já se 

perde a vida /Ele ainda tem a solução (bis)          228 

                                                           
32

 As Escrituras jamais condenaram a prática da medicina, pelo 

contrário, apoiou. Há vários versos que falam de usar “tratamentos 

médicos” (Is. 1:6, Tg. 5:14, Lc 10:34, Ez. 47:12, 1Tm. 5:23, Jr. 8:22).  

O próprio evangelista Lucas é referido como médico amado (Cl. 4:14). 

Mas, sem dúvida, o poder milagroso de Jesus vai além da medicina, 

João 11.11-44. 

 
 

           RAZÃO PRA VIVER 
      Musical Formosa 
 

Razão pra viver no mundo não há 

Eu tanto procurei mais foi só ilusão 

Feri meu coração perdido caminhei sem direção 

Razão pra viver tão perto do fim, me vir assim 

Sem solução na desilusão sem razão pra viver 

Me vi caído ao chão tentando caminhar 

Me vendo assim Jesus quis Ele me ajudar 

Firmou os meus passos limpou os meus olhos 

Tirando a tristeza do meu coração 

Me fez feliz, oh... 

Encontrei Jesus, encontrei prazer 

Encontrei a paz, encontrei em Jesus 

Razão pra viver (2x) 

Foi bom Te encontrar, Te dar meu coração 

E me fez livre, a minha vida mudou 

Achei a Verdade, ganhei liberdade 

A realidade encontrei em Jesus  

Razão pra viver, oh... 

[refrão] 
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           BEM MAIS QUE TUDO 
      Aline Barros 

Bem mais que as forças/ Poder e reis/ Que a natureza 

e tudo que se fez/ Bem mais que tudo, criado por 

Tuas mãos/ Deus, Tu és o início, meio e fim 

Bem mais que os mares/ Bem mais que o sol/ E as 

maravilhas que o mundo conheceu/ E as riquezas e 

tesouros desta Terra/ Incomparável És pra mim 

Por amor, Sua vida entregou/ Meu Senhor, humilhado 

foi/ Como a flor machucada no jardim/ Morreu por 

mim, pensou em mim.... Me amou 

           VÁ À LUTA 
      Armando Filho 
 

Vá à luta, siga em frente/ Não há porque desistir 

Seja firme, seja forte/ Você vai conseguir 

É bom ver a vida como um motivo pra sorrir e sonhar 

E mesmo em meio a dor, você não deve se desesperar 

Alegrai, paz e amor, dão a vida mais sabor 

Você deve compreender, que o Criador já investiu em 

você. 

Levante as mãos e agradeça a Deus/ Pelo dom da vida 

que a todos deu./ Ao mundo inteiro Ele dá amor 

Chegue perto Dele e lhe dê o louvor.            
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           FELIZ ANIVERSÁRIO 
      Mara Dalila 

Feliz aniversário, junto com os seus./ Muitas 

felicidades, muitas bênçãos dos céus./ Que Deus 

resplandeça, em vós a Sua luz./ Que sempre em tua 

vida/ Possa ser bem feliz com Jesus. 

Deus te guarde, / Deus te guie / E te ajude a 

caminhar./ No caminho da felicidade/ Muitos anos 

com cristo andar. 

Jesus está contigo cuidando de teu viver./ E confiando 

nEle você sempre vai vencer./ Em toda tua vida, Jesus 

seja o teu guiador./ Feliz então serás, terás paz alegria 

e amor. 

           UMA NOVA HISTÓRIA 
      Fernandinho 

Sai de tua tenda/ Oh filho meu, / Te mostrarei as 

estrelas do céu/ Sai de tua tenda/ Oh filho meu,  

Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?/ 

Será que podes imaginar?/ Tudo aquilo que sonhei 

para ti, filho meu?/ O que minhas mãos fizeram para 

ti, filho meu?/ Minha benção será sobre ti 
 

Uma nova história Deus tem pra mim/ Um novo 

tempo Deus tem pra mim/ Tudo aquilo que perdido 

foi/ Ouvirei de sua boca, te abençoarei          231 
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           O PODER DA CRUZ 
      Aline Barros 
 

Quando a glória desse mundo 

Quiser me afastar de Ti, Senhor! 

Quando as propostas 

Forem tudo que minha carne quer... 

Me lembrarei quem eu sou/ Sou salvo em Ti, Jesus 

Que o mundo veja que estou prostrado  

Aos pés da Tua cruz 

Declararei a cruz, Ôoo 

O poder da Tua cruz, Ôoo (2x) 

Que glória eu tenho 

Se eu sou o salvo e não o Salvador? 

Que glória eu tenho 

Se eu sou o curado que Jesus sarou? 

Que glória eu mereço 

Se eu sou o intérprete e Cristo é o Autor? 

Tu és adorado 

E eu para sempre Teu adorador 

Jeeee-sus, Te adorarei 

Jeeee-sus, Te adorarei 
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           QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 
      Soraya Moraes 

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 e o fim, o começo e o fim 

Três se formam em um 

Filho, Espírito e Pai 

Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão 

[refrão] 

Sobre todo nome é o Seu/ Tu és digno do louvor 

Eu cantarei/ Quão Grande é o Meu Deus 

[refrão] 
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