
1 - A Divinal Mensagem  

G                                D              G 

A divinal mensagem, avisa o pecador 

       D                                  Am                   D 

Que Deus amou ao mundo e deu-lhe um Salvador. 

     C                      G                D             C     D     G 

E quem em Jesus Cristo crer, eterna bênção há-de ter.  

  

«Pecado traz a morte», Assim Deus declarou,  

E o homem sem desculpa, perante Deus ficou.  

Mas quem em Jesus Cristo crer, eterna bênção há-de ter.  

  

O Pai mandou Seu Filho pra vida nos trazer,  

Mas Ele não podia Dar vida sem, morrer.  

Agora quem em Cristo crer, eterna bênção há-de ter.  

  

Não veio Cristo ao mundo A fim de o condenar,  

Mas quis, por Sua morte, Os homens resgatar.  

E quem em Jesus Cristo crer, Eterna bênção há-de ter.  

 



2 - A linda história  

 

Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador,  

Que deixou Seu lar na glória, Pra salvar o pecador 

  

Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador;  

Cantarei na Sua glória com os santos, com fervor.  

  

Eu perdi-me e Ele achou-me, longe, longe do meu lar;  

Abraçou-me então, tomou-me pra com Ele eu ir morar. 

  

Jesus Cristo deparou-me; Quando fraco, pra morrer;  

As feridas Ele untou-me e livrou-me com poder.  

  

Dias negros inda tenho, Sofrimento e dissabor;  

Mas a Ele eu tudo exponho e me livra com amor.  

 



3 - Convite  

 

Bb                       Ed      F                   Bb 

A Jesus Cristo vem sem tardar, Ele te chama com terno amor. 

                                      Eb     F                        Bb 

Sempre querendo te abençoar, Ei-Io a dizer-te «Vem!»  

 

                           Bb 

Oh, quão grande a Sua salvação! Quão perfeita a Sua redenção!  

                                      Eb    F                        Bb 

Bênção eterna os salvos terão Com seu Senhor Jesus.  

 

Ouve Quem fala sempre, do céu; Oh, não desprezes tal Salvador!  

Visto que em prol dos homens morreu, pode dizer-te: «Vem!»  

 

Sabes que Cristo quer hoje encher, teu coração de gozo e de paz?  

E, porque anela dar-te prazer, torna a dizer-te: «Vem!»  

 

 



4- Alegre verdade  

-  
G                                    Em      D           Am              G        A7             D 

Alegre verdade! Quão bom é ouvir que ao Deus de bondade aprouve em abrir  

    C              D                         G      Em         G      C   G    D     G 

À glória o caminho ao vil pecador. Vitória da graça! Vitória do amor!  

  

Foi acto espontâneo da parte de Deus seu Filho enviar-nos da glória dos céus  

E, por Sua morte, o campo aplanar a fim de tal graça poder operar! 

  

Lá estava o pecado, tão ameaçador, a todos vedando as bênçãos do amor,  

Clamando à justiça que, sem perdoar, a culpa devia nos réus castigar.  

  

Mas Deus a Seu Filho ao mundo enviou e o fim desejado por Ele alcançou,  

Pois Cristo a Si mesmo à morte se deu E o grande empecilho assim removeu.  

  

Se cremos em Cristo, Deus pode ficar justo, inda no acto de justificar,  

Pois fica a justiça agora a favor, daquele que é crente em Cristo, o Senhor.  

  

Aos homens Deus chama, pedindo atenção à voz que proclama o pleno perdão,  

E o dá mesmo àquele que mais culpa tem 

Quando, arrependido, ao Salvador vem. 



5 – A Mensagem Proclamai  
G                                                           D 

A mensagem proclamai: É Jesus o Salvador! 

            G                           D             G 

Com fervor anunciai: É Jesus o Salvador! 

         C                                      C              G 

Pelo mundo se ouvirá Que o perdão o pecador, 

        G             G            G                G 

Pela fé, alcançará Em Jesus, o Salvador! 

  

Que se saiba em todo lar Ser Jesus o Salvador. 

Bênção podem alcançar Por Jesus, o Salvador! 

Boas novas de perdão, Divulgai-as com amor, 

Da terrível maldição É Jesus o Salvador! 

  

A notícia gozo traz: É Jesus o Salvador! 

Enche o coração de paz: É Jesus o Salvador! 

Fonte dê celeste bem É Jesus o Salvador; 

Tudo o crente sempre tem Em Jesus, o Salvador! 

  

Da ruína universal É Jesus o Salvador; 

Do poder de qualquer mal É Jesus o Salvador! 

Por Seu sangue que verteu, É Jesus o Salvador; 

Vivo agora está no céu, Jesus Cristo, o Salvador! 

 



6 - Para salvar-te  
 

 

Veio Jesus a este mundo vil Para buscar-te a ti;  

Foi rejeitado por gente hostil, Para salvar-te a ti.  

Glórias ali no céu deixou, Ingratidão no mundo achou,  

Tudo Ele fez porque te amou, Para ,salvar-te a ti.  

Glória, glória, demos ao Salvador! Glória, glória, por Seu tão grande amor!  

Glória, glória! Temos a paz com Deus! Glória, glória, vamos cantar nos céus!  

  

O teu castigo Jesus levou; Para salvar-te a ti;  

Tudo na cruz Ele consumou; Para remir-te a ti.  

Quem dentre os homens compreendeu  

Todas as dores que sofreu, A condição em que morreu  

Para salvar-te a ti?  

  

Tudo isto Deus fez em teu favor; Para salvar-te a ti.  

Chama-te agora com terno amor; Para perdoar-te a ti.  

Deves chegar em contrição, Tendo certeza do perdão;  

Cristo te estende a Sua mão; Para salvar-te a ti.  

  

Oh! Que alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus  

E nova vida que satisfaz, a alma que busca os céus!  

Livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar,  

Tendo certeza de gozar a redenção de Deus!  

 



7 - A mensagem divina  

  D                        G             A7                 D                           A7   G          E                   A7 

Aos pobres vimos proclamar a salvação de Deus E como quer a todos dar riquezas lá nos céus; Sim, 

                     G       D   A7             G        D 

 no Seu santo coração existe terna compaixão  

G 

Pra os pobres sem Jesus.  

 

Aos pecadores Ele quer de graça perdoar e, livres do pecado,  

os ter no Seu bendito lar. E foi assim que Cristo deu a Sua vida, pois sofreu  

A fim de nos salvar.  

 

Ao cego os olhos quer abrir, a fim de a Cristo ver, e nos caminhos Seus seguir 

 e gozo nEle ter. Em Cristo, Deus agrado tem, E dita nele dá também  

Àquele que quiser.  

 

Aqueles que, quais presos, são escravos do temor, concede, em vez de escravidão, serviço pelo amor. 
Seu jugo deleitável é; Há liberdade, pela fé,  

Em Cristo, o Salvador.  

 

O quebrantado coração no Salvador terá maior que humana compaixão  

e Deus seu Pai será; Pois em Jesus Se revelou o mesmo Deus que nos amou,  

Nos ama e amará.  

 



8 – A Voz de Ternura  

 

      Eb                                                    Bb   Eb 

A terna voz do Salvador, Com graça nos convida,  

                                                                        Bb Eb 

Chamando-nos em Seu amor, Querendo dar-nos vida.  

                               Ab     Eb                              Ab 

Nunca dos homem se ouvirá, Nunca nos santos céus de luz  

                                                     Bb  Eb 

Mais doce nota soará que o Nome de Jesus.  

  

O cálix cheio de amargor Jesus tem esgotado,  

A fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. 

  

Por esta grande salvação dê graças todo crente;  

É digna de celebração agora e eternamente. 

 



9 – A Última Hora 

 F                 Bb           F                      C7                            F 

Ao findar o labor desta vida, Quando a morte ao teu lado chegar,  

                           Bb         F                       C7 

Que destino há-de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar?  

             Bb                            F                     C7                    F 

Meu amigo, hoje tens tu a escolha: Vida ou morte, qual vais aceitar?  

         Bb                       F                 C7                       F 

Amanhã pode ser muito tarde; Hoje Cristo te quer libertar.  

  

Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão;  

Mas, nas últimas horas da vida, Eles nunca te satisfarão.  

  

Meu amigo, talvez tenhas rido ao ouvires falar de Jesus;  

Não te esqueças que, para salvar-te, Ele deu Sua vida na cruz.  

 

 



10 – Oh! Cantem do Salvador 
 

 

Oh! Cantem de Cristo, o real Salvador; Sim, cantem de Cristo, o fiel Redentor;  

O qual, lá dos céus, por amor veio aqui e a pena dos homens levou sobre Si.  

  

Oh, cantem do Seu amor, Seu infinito amor,  

Seu grandioso amor, pronto a salvar!  

  

Oh! Cantem da graça de Cristo em baixar do céu para a terra, pra assim resgatar  

As almas humanas que, na perdição, estavam sem meio de obter salvação.  

  

Oh! Cantem da obra perfeita que fez Quando Ele, morrendo na cruz uma vez,  

Ganhou Seu direito de vivificar as almas humanas que o Pai Lhe quis dar.  

  

Oh! Cantem do facto da ressurreição e cantem da glória da Sua ascensão  

Pra a destra do Pai, onde vive a cuidar daqueles que veio, no mundo, salvar.  

  

Oh! Cantem que vem-nos buscar no porvir, A fim de, consigo, nos introduzir  

Na glória celeste, bem junto de Si, Cercados de luz e de bênçãos ali. 

 

Oh! Cantem que vem sobre a terra a reinar, Em paz e justiça Seu reino firmar,  

Unindo sob Ele na terra e os céus, Num santo e pacífico reino de Deus. 

 



11 – A Biblia Diz 

Jesus desceu, a Bíblia o diz, do Seu celeste lar,  

A fim de o grande amor de Deus aos homens declarar.  

  

Jesus morreu, a Bíblia o diz, e fez expiação  

Do nosso mal e assim achou um meio de perdão.  

  

A Bíblia diz que ressurgiu, da morte o Vencedor,  

E lá na glória pode, e quer, ser nosso Salvador.  

  

A Bíblia diz que voltará a fim de nos levar  

Do mundo de tristeza aqui ao Seu bendito lar.  

  

A Bíblia diz-nos que Jesus no mundo reinará;  

Então, Senhor universal, louvor sem fim terá.  

 



12 – Cristo na Glória 
G                          D                G                                           D 

Cristo na glória, de rectidão vestido, O meu Advogado Se constituiu,  

   G                               D               G 

E sempre sustenta e defende o redimido.  

      C            G                      D      G 

Oh! Podes dizer que também te remiu? 

  

Oh! Vem a Jesus. Oh! Vem a Jesus. 

   C              G      D                      G 

Eterna ventura terás por Sua cruz!  

   

Paz nEle tenho, tranquila como um rio, A paz que no céu tem seu manancial; 

Foi Deus Quem ma deu por Jesus em Quem confio. 

 E Tens também tu dessa paz eternal?  

         

Brancos vestidos eu tenho, já lavados No sangue tão puro do meu Redentor.  

Os crentes em Cristo por Deus são perdoados;  

Também tu serás, crendo no Salvador.  

  

Tenho morada com todos os remidos, Por Cristo aprontada na casa de Deus;  

Ali não há noite, nem mágoa, nem gemidos.  

Lugar há também para ti lá nos céus.  

 



13 – Veio por mim 

G                       C                  G                             D 

Cristo Jesus veio para morrer, Do meu pecado o castigo sofrer;  

 G                     C                      G          D             G 

Graça divina na cruz posso ver! Veio por mim, por mim!  

  

Sim, meu perigo de longe previu; Minha desgraça e miséria sentiu;  

Para salvar-me, em morrer consentiu, Mesmo por mim, por mim!  

  

Vasto o deserto que Cristo trilhou Quando, incansável, a mim procurou;  

Grande Seu júbilo quando encontrou Mesmo a mim, a mim!  

  

Cedo no céu Sua glória verei; De Seu amor eternal gozarei.  

Em Sua casa também cantarei: Veio por mim, por mim!  

 



14 – Sublime Graça! 

     G                C           G                            D 

Sublime graça que alcançou Um pobre como eu, 

          G                      C        G                       D      G 

Que a mim, perdido e cego achou, Salvou e a vista deu!  

  

De vãos temores e aflição A graça me livrou,  

E doce alívio ao coração Em Cristo me outorgou.  

  

Se lutas vem, perigos há, Se é longo o caminhar,  

A graça a mim conduzirá Seguro ao santo lar. 

  

A Deus, então, adorarei Ali, no céu de luz,  

E para sempre cantarei Da graça de Jesus.  

 



15 – Só por Jesus  
 
 G                    D                                      G 
Cristo veio dos altos céus, Veio do mal salvar-nos;  
                     D                                       G 
Pela graça do nosso Deus, Fez nossa redenção.  
          C           G            C             G 
Por Jesus, somente, foi remido o crente.  
  
 D                    G                            D            G            
Só por Jesus, só por Jesus É que nós somos salvos. 
     D              G                  D                      G 
Só por Jesus, só por Jesus É que nós somos salvos.          
         
Oh, que graça nos revelou, Quando Ele veio ao mundo!  
Compaixão sem igual mostrou A todo pecador.  
Sim, por Sua morte, temos vera sorte.  
  
Nem as lágrimas, nem a dor, Podem a paz ganhar-nos,  
Nossas obras não têm valor Para o perdão comprar.  
Sem pagarmos nada, vida nos é dada.  
  
Confiados em Cristo, já Pleno perdão nós temos;  
Filhos somos de Deus-Jeová, Filhos por adopção!  
Salvos nEle estamos; glória a Deus rendamos!  
 



16 – Pelo Precioso Sangue 

F                                                        C7    F 

Como foi que me salvei? Pelo precioso sangue.  

                                                            C7            F 

Como paz com Deus achei? Sempre pelo mesmo sangue.  

                                    C7                      F 

Oh, fonte sem igual que lava nosso mal! 

                                                         C7              F 

 Paz e perdão real vemos nesse mesmo sangue.  

  

Cristo fez a redenção Pelo precioso sangue;  

Podes alcançar perdão Inda pelo mesmo sangue.  

  

Em Jesus há salvação Pelo precioso sangue;  

Paz e santificação, Inda pelo mesmo sangue. 

 



17 - Cristo te chama 

C                                                G7                C 

Com voz amiga te chama Jesus; Que perfeição esta de amor!  

                                                  G                        G7 

É Cristo mesmo que chama por ti: Não ouvirás, pecador?  

  C             G                       C 

Cristo nos ama, hoje te chama;  

             F              C             G             C 

Ele proclama um pleno, divino perdão. 

  

Grande é teu fardo? Vem, vem a Jesus: Ele será teu Salvador, 

Traz-Lhe o peso e alívio real Receberás do Senhor.  

  

Podes achar no Seu sangue perdão. Vem a Jesus, com fé real;  

Alcançarás paz e consolação, Felicidade cabal.  

 



18 - Consta da Bíblia  

 

C                       G              C                                G            C 

Consta da Bíblia que Jesus Cristo, Filho benquisto do grande Deus,  

F               C         G             C      F           C        D            G   

Do céu descendo, ao mundo veio Para das trevas chamar os Seus.  

  

Deu Sua vida para remi-los, Para tornar-Se seu Salvador.  

Chama-os agora para que venham E gozo tenham no Seu amor,  

  

Ele oferece, pelo Seu sangue, Gozo, alegria, paz, redenção;  

E a todos chama para que gozem, Por Sua graça, a salvação.  

 



19 - Aguas da vida 

Das águas da vida quem queira beber E, muito contrito, no Salvador, crer,  

Da pena da morte liberto será, Pois Cristo a Seu povo do mal salvará.  

  

O dom é de graça; Jesus é capaz De satisfazer com dulcíssima paz   

Aos homens que aceitam Seu, pleno perdão, Sem outra esperança de obter salvação.  

  

Por meio do sangue que Cristo verteu Já foi consumado o resgate do réu,  

E o Pai lhe oferece, por Seu temo amor, Lugar em seu lar com Jesus, o Senhor.  

  

É Deus Quem afirma que dá salvação, De todo pecado concede perdão;  

E já vos convida que, assim como estais, E, sem mais receios, a Cristo venhais.  

 



20 - Profundo amor  

Muitas eras já se vão Desde que, aos judeus,  

Cristo fez proclamação Do grande amor de Deus.  

  

Que profundo amor se via quando aqui andou!  

Terna, santa simpatia Ele nos, mostrou.  

  

Veio ao cego vista dar, Luz nas trevas ser;  

Pecadores quis salvar, Perdidos recolher.  

  

Nunca aos pobres desprezou: Sempre os recebeu.  

Paga sempre recusou; De graça tudo deu!  

  

Tempos já passados são, Cristo o mesmo é;  

Vida, paz e salvação, Obtêm-se pela fé,  

 



21 - Divinal poder  

Conheceis agora o divinal poder Desse sangue que Cristo verteu?  

Confiastes nEle para receber Sua graça e perdão lá do céu?  

  

Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz?  

Confiais no sangue desse Salvador Pertenceis ao Seu reino de luz?  

  

Desejais com Ele todo dia andar, Com Jesus, que por vós padeceu?  

E quereis no Seu amparo descansar, No valor da promessa que deu?  

  

Subireis com Cristo, quando aqui voltar Entre as nuvens, pra os Seus 
receber?  

Estareis com Ele no celeste lar, Onde há paz, regozijo e prazer? 

 



22  - A luz do céu  

Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?  

Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!  

  

Deixa a luz do céu entrar! (bis)  

Abre bem a porta do teu coração!  

Deixa a luz do céu entrar!  

  

Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar,  

Teu caminho e coração iluminar! Deixa a luz do céu entrar!  

  

Que alegria andar ao brilho dessa luz! Vida eterna e paz no coração produz!  

Oh! Aceita agora o Salvador Jesus! Deixa a luz do céu entrar!  

 



23 - Vinde Escutar  
 

Desprezado foi o Verbo Por aqueles que criou. E, contudo, feito Servo,  

Nossas dores carregou; É por Sua pena e mágoa Que alcançamos nós a paz,  

Sua morte no Calvário A nós outros vida traz.  

  

Vinde todos escutar: Salvação Deus quer vos dar.  

Entregando o Seu amado, Deus mostrou-nos Seu amor,  

Seu propósito benigno De salvar o pecador.  

  

Ele foi desamparado Para termos protecção, E por nós Se fez pecado  

Para dar-nos rectidão. Sim, de Seu querido Filho, Deus o rosto desviou,  

Nessa ocasião solene, Quando Cristo nos salvou.  

  

Para nós tem começado Novo, refulgente dia; Em lugar de triste choro, 

Desfrutamos alegria; E provamos, hoje, as bênçãos Desse lar além, nos céus,  

Onde moraremos juntos, Com Jesus e nosso Deus.  

  

Provações de qualquer sorte Não nos devem assustar, Nem apertos, nem perigos 

Nossa fé desanimar, Pois que Deus tem prometido Seus remidos proteger;  

Por Aquele que nos ama, Sempre havemos de vencer.  

 



24 - Amor sem igual 

               Eb              Ab                 Eb                               Ab                   Eb 

Deus, do céu, contemplava o pobre mundo Com amor sem igual, amor profundo,  

           Cm                  Ab                               Eb                 Bb      Eb 

E Seu Filho Jesus, morrendo em uma cruz, O amor nos tem manifestado. 

                                            Bb                                            Eb 

Do pecado há perdão por Jesus, Salvação eternal pela cruz.  

          Cm                   Ab                        Eb         Bb               Eb 

É de graça; sim, de graça, Que o perdão alcançamos de Deus.  

  

Sim, Jesus vos convida, carinhoso; Não Sabeis que é um Salvador bondoso?  

Vida e paz quer vos dar, do mal vos quer livrar, Fazendo-vos nEle felizes.  

  

Para terdes descanso, Deus vos chama! Ele diz-vos, na, Bíblia, que vos ama. 

Eternal salvação e reconciliação Podeis ter no sangue de Cristo.  

  

Consagrar-se ao Senhor inteiramente Deve ser o prazer de todo o crente,  

Pois servir, por amor, ao terno Salvador, Outorga alegria inefável.  

 



25 - Uma vez mais 

Dize-nos, não tens ouvido contar Que Deus, por graça, consegue salvar  

Ao que confia em Seu Filho Jesus, Crucificado que foi sobre a cruz?  

  

Uma vez mais! Uma vez mais!  Conta estas novas de pleno perdão, 

Té que ninguém jamais possa dizer: «Não me falaram de tal salvação». 

  

Foi pela morte que Cristo expiou Nosso pecado, quando Ele levou  

Todo o castigo de Deus contra o mal, Para salvar-nos da morte eternal. 

  

Sendo vencidos por Seu grande amor, Nós confessamos ser Cristo o Senhor;  

Sua vontade queremos fazer, Seu eternal galardão receber.  



26 - Vem, filho, vem!  

F              C        Dm               A7 

Do pais distante, que pra ti não tem  

Bb                         F               C       F 

Pai, nem pão, nem casa, vem, filho, vem!  

                               Dm        Gm 

Tu serás bem-vindo no celeste lar;  

C7                          Bb         C     F 

Deus o beijo de perdão te espera dar.  

  

Eis a porta aberta! Sabes para quem?  

Para os desviados. Vem, filho, vem!  

  

Oh! Contempla a mesa que fartura tem!  

Do lugar faminto, vem, filho, vem!  

  

Mas, se tal convite tratas com desdém,  

Triste a tua sorte! Vem, filho, vem!  

 



27 - Eis a nova  

Oh! Que mensagem cheia Da compaixão de Deus,  

A do Evangelho santo Que nos conduz aos céus!  
  

Eis a nova:  Quem em Jesus confia,  

DEle há de ter verdadeira luz, Vida, perdão e alegria!  
  

Incomparável graça, Cheia de santo amor,  

Que ao pecador perdido Trouxe o bom Salvador!  
  

Pois o pecado avilta, Enche de escuridão  

A alma rebelde e errada Sob sua maldição!  

  

Temos na cruz de Cristo Bênção e salvação;  

Porta da vida aberta, Única redenção! 

 



28 - O Evangelho  

  
Evangelho! Evangelho! Oh, grata noticia! Boas novas, santas novas da parte de Deus!  

Sobre o trono glorioso, junto ao Deus majestoso, Eis que um Homem sentou-Se, supremo, nos céus!  

  

Esse Homem, esse Homem, é o mesmo que, um dia, Deu a Vida, santa Vida, por nós, sobre a cruz.  

Hoje, ressuscitado, e na glória elevado Deus O tem já consigo no reino da luz.  

  

Ei-Lo agora, ei-Lo agora, reinando na glória, Contemplado e adorado por anjos, ali;  

Pelo Pai exaltado, mas ainda ocupado Com aqueles que nEle confiam, aqui. 

  

Ele volta, Ele volta, pois quer ter consigo Lá na glória, santa glória, o povo que é Seu,  

Junto dEle, gozando, sim, e compartilhando Das riquezas celestes que o Pai já Lhe deu.  

  

Que alegria, que alegria, ouvir a notícia! Evangelho, Evangelho de paz e de amor!  

Deus está convidando, sim, e aos homens rogando Que recebam a Cristo por seu Salvador!  

 



29 - Fonte sem igual  

 

D           G              D                   A7    E   A7 

Há uma fonte sem igual, que nos abriu Jesus:  

      D     G             D               G   A7      D 

Um secular manancial, que nasce ali na cruz.  

         A7                 D        A7             E      A7 

Foi amor, divino amor, fiel, veraz, sem fim,  

     D         G                          D              G  A7          D 

Aquele amor que ao Salvador Levou à cruz por mim.  

  

A bênção desta salvação a todos franca está;  

Saúde e purificação a santa fonte dá.  

  

O vil ladrão e malfeitor que em Cristo confiou,  

Embora grande pecador, o Seu valor provou.  

  

E nós, também, a salvação podemos alcançar,  

Se nessa fonte de perdão quisermos confiar.  

 



30 - Manancial de salvação  

 

 

 

 

 

 

 
Bb                     F                              Bb 

O manancial de salvação Saciou meu triste coração;  

                               Cm          Bb   F         Bb 

Francas são as águas ao mortal, Néctar perenal. 

 F                        C7             F                  Bb    C7                    F 

Jesus é tal fonte que me satisfaz E cuja corrente me inundou de paz.  

 Bb                           F                                  Bb 

Vem, agora, vem ao Salvador, Que te chama com divino amor;  

                          Cm        Bb  F          Bb 

Ele quer te dar a salvação, Paz ao coração!  

  

Uma luz fulgente, divinal, Brilha nesta região do mal;  

Ela me dirige ao Sumo Bem E Este me sustém.  

Em Cristo somente tenho meu prazer, Seus braços potentes são o meu poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 - Cristo quer salvar-te  

D                              G    D              A7 

Hoje Cristo quer falar-te, pobre pecador;  

D                               G        A7         E   A7 

Nunca deixes de importar-te com o Salvador.  

 D                                       G                A7 

Cristo quer salvar-te, agora; ouve, pecador!  

 D                G                 D           A7     D 

Não hesites! Sem demora, vem ao Salvador.  

  

Pecador, por que é que ficas na condenação?  

Nunca ouviste que bem ricas Suas graças são?  

  

Ele deu a Sua vida, com divino amor,  

Hoje a ti Jesus convida: Vem, ó pecador! 

 



32 - Só um passo  

Mui terna e mui doce do Mestre é a voz, Chamando-me com amor:  

«De braços abertos te espero, vem já»; Oh! Vem ao teu Redentor!  
  

Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo que tenho de dar; 

Quero achegar-me, Senhor, a Ti, Para nunca Te abandonar!  
  

«Tens muitos pecados e vives sem fé», Sugere-me o tentador.  

«Eu tudo já fiz», me segreda outra voz, «Confia em teu Salvador».  
  

«Mui frágil me sinto, receio cair!», Com medo ainda aleguei .  

Ó alma, não temas, pois Cristo te diz: «Eu não te abandonarei».  
  

O mundo perdido nas trevas está, Seu gozo é só ilusão.  

Amor, vida e paz me concede Jesus, Sou dEle de coração. 

 



33 - Todos devem saber  

Jesus é meu Salvador sempre, Jesus, que me pode valer,  

E quero contar Sua graça, Pois todos devem saber.  
  

Todos devem saber! Todos devem saber!  

Jesus é meu Salvador sempre, E todos devem saber!  
  

Com misericórdias divinas Meu cálix aqui quer encher;  

Supremo entre todos é Cristo E todos devem saber!  
  

Jesus dos perigos me guarda; Seu braço tem todo o poder.  

Bem alto proclamo Seu Nome, Pois todos devem saber.  
  

Desejo empregar minha vida Em Sua vontade fazer,  

Contando o Seu santo Evangelho, Que todos devem saber.  

 



34 - Liberdade  
        Eb                                    Bb 

Na escravidão de Satanás se encontra o pecador,  

                                       Eb 

Devido a não reconhecer Jesus por seu Senhor;  

                                        Ab                     Bb                               Eb 

Mas Ele o quis remir, seus laços destruir, Fazendo-Se seu forte Redentor. 

                                          Bb          Eb 

Os servos do pecado libertou, libertou;  (bis) 

                                             Ab 

Folgamos em cantar: Não há que recear,  

           Bb                                    Eb 

Pois Cristo para sempre nos livrou.  

  

A nossa justificação foi feita por Jesus,  

A redenção efectuou, sofrendo sobre a cruz.  

Sim, Ele tudo fez, justiça satisfez E, salvos, para a glória nos conduz.  

  

À destra de Seu Pai no céu Jesus agora está,  

O ceptro de real poder em breve empunhará.  

Outrora padeceu, mas Ele, que morreu, Senhor do mundo inteiro reinará. 

 



35 - Redenção consumada   

 Bb                                  Eb              F    Bb 

Não pelo meu trabalho, meu mal vou expiar.  

                                            Eb         F      Bb      

Tão fraco sou, tão néscio, que nem sei principiar  

             F      Bb   Eb   F    Bb    F  Bb     Eb  F 

Mas sei que, quando Cristo à morte Se entregou:  

Bb                               Eb          F  Bb 

Pra mim, por Ele feita a redenção ficou.  

  

Não tive que buscá-Lo: Jesus buscou-me a mim,  

No tempo em que eu estava em condição ruim; 

E com amor me disse: «Teu Salvador eu sou»,  

Porque por Ele feita a redenção ficou. 

  

Não é rezando muito que posso o céu ganhar  

Nem pelo meu dinheiro que vou me resgatar. 

Jesus é Quem me salva, tudo Ele consumou  

E, por Seu sangue, feita a redenção ficou.  

  

Só posso agradecer-Lhe um tão divino amor  

E alegre confessá-Lo pra sempre meu Senhor.  

Sei bem e com certeza que para a glória vou  

Porque por Ele feita a redenção ficou.  

 



36 - Amigo, escuta!  
 

G               D      F                        Am         D             G 

Amigo, escuta a voz de amor, Ouve a chamada do Senhor!  

                         D       G              Am       D                 G 

Oh! Deixa o mundo enganador E vem, agora, ao Salvador.  

G              C      D                                       G 

Se queres ter a salvação, Entrega a Cristo o coração.  

                               D      G              Am         D           G 

Oh! Vem, sim, vem sem demorar; Eis o Senhor a te chamar! 

  

O teu penoso trabalhar A salvação não vai te dar;  

Também, não é por muito orar Que a salvação irás ganhar.  

Os teus pecados muitos são E o teu esforço é todo em vão.  

Inútil, pois, é contestar; Só Cristo pode te salvar.  

  

Foi Ele Quem por ti morreu; Por teus pecados padeceu  

E agora, pelo Seu poder, Purificado podes ser.  

Confia já no Salvador, Pois no Seu sangue remidor  

Purificado tu serás E gozo, paz e luz terás.  

  

Amigo, escuta a voz do amor, Atende agora ao Salvador;  

A Cristo vem sem demorar, Só nEle podes descansar.  

Teu fardo deixa ao pé da cruz, Ali te aliviará Jesus.  

Ohl Vem agora como estás E vida eterna tu terás.  

 



37 - Não vos demoreis  

Não vos demoreis, Jesus vos chama; Ele quer vos perdoar.  

Não vos demoreis, Jesus vos ama; Há no céu pra vós lugar.  

  

Não vos demoreis! Não vos demoreis!  

Vinde! Vinde! Vinde!  

Com Seu sangue o Redentor Santifica o pecador.  

  

Não vos demoreis, Jesus somente Pode dar-vos salvação;  

Não vos demoreis, com fé fervente Recebei o Seu perdão.  

 

Não vos demorei" pois paz e calma Dá Jesus em vez de dor;  

Não vos demoreis e assim vossa alma Gozará do Seu amor. 

 



38 - Louva ao Redentor!  

C                                   F                                       C 

Minha alma, louva ao Redentor, Jesus, teu Rei, teu Salvador,  

                               G    C  F          G    F    C         F  G  C 

Que sobre a cruz, em teu lugar, Seu sangue deu pra te salvar.  

                                       E  Am              G           D       G 

Sim, sobre a cruz, em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar!  

C                      G  C    F           G     F    C        F      G     C 

Salvo e seguro nEle estou, Pois com seu sangue me comprou!  

  

Oh! Quão perdido e longe andei, Rebelde a Deus e a Sua Lei  

Com verdadeiro e temo amor Seguiu-me sempre o Salvador!  

  

Bendito dia quando, enfim, Vi Cristo sobre a cruz por mim! 

Vencido pelo Seu amor, Rendi-me logo ao Salvador.  

  

Vem, alma aflita, descansar; Eis Cristo pronto a perdoar!  

Confia em Deus de coração E gozarás o Seu perdão.  

 



39 - Salvação  

Nós estamos muito alegres em saber  

Como Cristo foi servido de morrer,  

E que Deus está mui pronto a receber Quem no sangue confiar.  

Salvação, salvação, vamos já proclamar! Salvação, salvação, desejamos publicar!  

Nosso Deus atesta o empenho que Ele tem  

Em que todos seu apreço ao sangue dêem  

E percebam como, para quantos crêem,  

Sua graça outorga a paz.  

  

Quanta graça em Deus, ao Filho incumbir,  

Quanto amor do mesmo Filho em anuir  

A, por Sua própria vida, redimir Quem na Sua morte crer!  

Salvação, salvação, vamos já proclamar! Salvação, salvação, desejamos publicar!  

Crendo, pois, alguém na grande redenção,  

Sem fiar-se em qualquer alicerce vão,  

Confiando só no sangue pra perdão,  

Paz e vida assim terá.  

 



40 - É Jesus Quem salva  

O chorar não salva! Mesmo lágrimas sem fim,  

Nunca a mancha carmesim Poderão lavar-me a mim  

O chorar não salva!  
  

Foi Jesus que padeceu, Sobre a cruz por mim morreu.  

Por Seu sangue que verteu  Pode assim salvar-me.  
  

Obras não me salvam! Meus esforços sem cessar  

Não me podem transformar, Nem meus males expiar.  

Obras não me salvam!  
  

Orações não salvam! Apesar do seu fervor,  

Súplicas não têm valor Pra salvar ao pecador.  

Orações não salvam!  
  

É Jesus Quem salva! Meus pecados expiou,  

Com Seu sangue me lavou, Perdoado nEle estou.  

É Jesus Quem salva! 

 



41 - Deixa os cuidados 

F                            C7                       F 

Só tristeza, dor e pesar, Neste coração há!  

 Bb                            F               C7             F 

Deixa os cuidados ao pé da cruz, Perto Jesus está.  

 Bb                           F  

Deixa os cuidados ao pé da cruz,  

C7              F 

Com Jesus, com Jesus.  

Bb                            F 

Deixa os cuidados ao pé da cruz,  

C7               F 

Perto Jesus está.  

  

Lança o teu pesar em Jesus, Ele te guardará!  

Deixa os cuidados ao pé da cruz, Perto Jesus está.  

  

Toda a dor o Salvador vê, Paz ao coração dá.  

Deixa os cuidados ao pé da cruz, Perto Jesus está.  

 



42 - Da perdição me levantou  

G                                       D                      G 

O Salvador me quis buscar, Do meu pecado me salvar;  

                                  A7                   D 

Por Sua graça singular Jesus me levantou.  

          G              D                                      G 

Da perdição me levantou;  Por Sua mão, me levantou.  

                                        C               D                G 

Com santo amor meu Salvador Da perdição me levantou.  

  

Ferido por pecado meu. Pra me salvar Jesus morreu.  

Por Ele salvo já sou eu; Jesus me levantou.  

  

Por Ele sempre viverei; Pertenço agora à Sua grei. 

Com alegria O louvarei. Porque me levantou.  

 



43 - Tudo Cristo já tem feito  

D                           G     D               A7 

Ó mortal! Se tu redobras o teu trabalhar,  

D                             G   A7        E    A7 

Salvação por tuas obras não irás ganhar.  

  D                              G                  A7 

Tudo Cristo já tem feito e com perfeição; 

D                     G              D      A7     D 

Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação.  

  

‘Té que a vida desfrutemos pela simples fé,  

Trabalhar jamais podemos; impossível é.  

  

São somente tais pessoas, salvas pelo «crer»  

Que, por Cristo, as obras boas Poderão fazer.  

  

Por Jesus ter expiado todo nosso mal  

Salvos somos do pecado – graça divinal!  

 



44 - Oh! Crê nesse amor! 

Oh! Não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, 

O amor que O levou a Seu Filho entregar Pra os salvos levar para Si? 
  

Oh, crê nesse amor sem igual!     (bis) 

A graça de Deus te chama dos céus: 

Oh, crê nesse amor sem igual! 
  

Não foram os grandes que Cristo chamou, Nem justos veio Ele salvar, 

Mas pobres e fracos, culpados e maus, Mandou pêlos servos chamar. 
  

O homem, porém, não podia chegar a santa presença de Deus; 

Porque seus pecados, qual grande montão, vedavam-lhe a entrada nos céus. 
  

Mas pelo Seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes, na cruz; 

Tirando o pecado, caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. 
  

E tu, pecador, não desejas também, o amor do teu Deus conhecer? 

Por fé no Senhor, como teu Salvador, Irás alcançar tal prazer. 

 



45 - Linda palavra!  
        G       D      G                                 D      G 

Oh, quanto fez o bom Jesus Em prol dos pecadores!  

                     D                     G          D 

Cedeu a vida sobre a cruz Em agonia e dores.  

G       D                G                  D 

Diz a Palavra Que tudo está cumprido,  

          G     D          G                        D     G 

Que o pecador que nEle crê Por Ele é redimido.  

  

Porém, quem pode duvidar, Ouvindo a santa história  

De Quem nos veio resgatar Por morte expiatória?  

Diz a Palavra Que pronto está a salvar-nos  

E, livres de condenação, No céu apresentar-nos.  

  

E foi, deveras, com tal fim Que para a terra veio  

E Se fez Homem para mim Da redenção ser meio.  

Linda Palavra, Que à alma vil, perdida,  

É dada pelo Salvador A santa e eterna vida!  

 



46 - Cegueira e vista  

Oh! Quão cego eu andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador! 

Mas da glória desceu e Seu sangue verteu Pra salvar a um tão pobre pecador.  

  

Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus;  

Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, E eu 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;  

Eu por isso fugi, em Jesus me escondi E refúgio seguro nEle achei. 

  

Tão feliz me senti desde que conheci Esse imenso e notável amor  

Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar a um tão pobre pecador  

 



47 - Vida por um olhar  

G                                     D              G                            Am           D 

Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador; Ele diz: «Vida eterna Eu te dou»;  

G                                  D                 G                               D           G 

Pois então, pecador, considera esse amor, Vê Jesus que na cruz expirou.  

 D    G   A   D     G                                     D     G 

Vê, vê, viverás!  Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador;  

                          D            G 

Ele diz: «Vida em Mim acharás!»  

  

Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador; Sangue Seu derramado Ele tem;  

Paga está nossa falta; não haja temor; Por olhar, pecador, vida vem.  

  

Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador; Não há choro, remorso, nem dor          

Que consiga remir a qualquer pecador; Só o sangue do bom Redentor.  

  

Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador; Ele tudo por ti já sofreu.  

Deus estende o convite ao maior transgressor; Vê Jesus que por ti padeceu!  

  

Terás vida em olhar pra Jesus, Salvador; Ele diz: «Vida eterna Eu te dou»;  

Nunca perecerás, crendo em Cristo, o Senhor, Segurança em Jesus gozarás.  

 



48 - As águas da salvação  

Eb                                      Bb 

Oh! Se as almas sequiosas Desejassem escutar  

Eb                                              Bb                     Eb 

Os convites tão bondosos Para as águas da vida tomar!  

    Ab                           Bb     

Venham todos para as águas!  Bebam todos dessas águas!  

 Ab                      Eb           Bb                  Eb 

São refrigerantes águas, As águas da salvação!  

  

Para abrir a rica fonte Pedra viva Deus feriu,  

Pedra que era o próprio Filho; NEle foi que esta fonte se abriu.  

  

Cristo, sobre a cruz morrendo, A justiça satisfez;  

O castigo recebendo, A propiciação Ele fez.  

  

Ele com amor convida Todo aquele que quiser  

Para as águas dessa vida Vir tomar e de graça beber.  

 



49 - A Luz do mundo  

F                                  C7       F                                C7 

O mundo perdido em pecado ficou; Jesus é a luz do mundo!  

          F                        C7       F                          C7        F 

Nas trevas sombrias a glória brilhou; Jesus é a luz do mundo!  

 C7                         G7           C7                             G7       C7 

Vem para a luz, ou tens de perder Bênçãos divinas, santo prazer,  

F                      Bb                 F                C         F 

Que pela fé tu poderás ter; Jesus é a luz do mundo!  

  

A luz do Seu rosto da noite faz dia; Jesus é a luz do mundo!  

Andemos na luz e sigamos o Guia; Jesus é a luz do mundo!  

  

Ó cegos, que andais nessas sendas de horror, Jesus é a luz do mundo!  

Aos olhos Jesus dá celeste vigor Porque Ele é a luz do mundo!  

 



50 - O Evangelho 

F                                       Bb          F                 Bb          C7                           G7  C7  

A nova do Evangelho Já se fez ouvir aqui, Que noticia tão alegre, Dirigida a mim e a ti! 

    F      Bb    F               C7            G        C 

É nova sem igual, Proclamando o amor de Deus, 

            F                       Bb             F          C7         F 

Que do céu mandou Seu Filho Pra salvar os homens réus; 

                        C               Bb                   F 

«Santa paz e perdão!» Este é o eco lá dás céus! 

                         Bb             F     B7 C7   F 

«Santa paz e perdão!» Bendito o nosso Deus! 

  

A nova do Evangelho Hoje dá-nos a saber Que fartura há para todos,  

Para quem com fé comer. «O Pão da vida sou; Satisfeito ficarás; 

Dos pecados a tua alma Lavarei e paz terás.» 

  

A nova do Evangelho Ora vem nos avisar Do perigo grande e grave,  

Para quem o desprezar. «Salvai-vos desde já; Não vos demoreis aí; 

Não vireis pra trás os olhos; O perigo jaz ali!» 

  

A nova do Evangelho Jubiloso som nos traz! Oferece em Jesus Cristo, Vida e luz, perdão e paz. 

Amigos, recebei A Jesus, o Salvador, 

Tão bondoso e poderoso Que perdoa o pecador! 



51 - Régio Hóspede         

 

Bb                          Eb  Bb  F                        Bb 

Ouve como à porta chama, alma sem consolação!  

                            Eb  Bb   F                    Bb 

É Jesus, que está querendo ocupar teu coração.  

                         Bb      Eb                         F 

Dá lugar a Jesus Cristo! Abre a porta desde já!  

Bb        Eb         Bb     Eb             Bb   F  Bb 

Se Lhe deres acolhida, sempre em ti habitará.  

  

Oh! Talvez teus companheiros. Desejasses receber  

Em lugar do bom Amigo que por ti ousou morrer!  

  

Tens tu tempo para Cristo ou te chama sempre em vão?  

Hoje é tempo de aceitares esta grande salvação.  

  

Breve cessará a chamada do bondoso Salvador;  

Ouve o Seu real convite pra gozares Seu amor.  

 



52 - Quase induzido  

C    C         G                   D     G 

«Quase induzido», a crer em Jesus,  

      C         G       D              G 

«Quase induzido» a andar na luz! 

 C                   G          D          G         

Não queiras replicar: «Quando tiver vagar,  

             C          G     D      G 

Espero então chegar para Jesus!»  

  

«Quase induzido!» Ó coração! 

«Quase induzido!» Faz decisão! 

Hoje, o bom Salvador, Com voz de temo amor,  

Convida o pecador: «Escuta e vem!»  

  

«Quase induzido!» Decide já!  

«Quase induzido!» Tarde será!  

«Quase» te enganará, «Quase» não servirá,  

«Quase» te lançará na perdição!  

 



53 - O Salvador vitorioso  

G              C      D      G            C      Am    D 

Jesus, que veio lá do céu,  pra nos salvar aqui morreu;  

    G        C         A7     D           G            C           D       G 

Podemos no Seu Livro ver quão bom mostrou-Se o Cristo ser.  

  

Aos fracos compaixão mostrou e as suas aflições tirou;  

Aos cegos vista concedeu e mesmo aos mortos vida deu.  

  

Ainda mais: Quis revelar as glórias do Seu santo lar  

E de Seu Pai mostrar o amor que tinha pelo pecador.  

  

Porém, os homens, com desdém, pagaram, com o mal o bem;  

E ainda, com clamor hostil, Lhe deram uma morte vil.  

  

Sabendo todo o nosso mal e a nossa perdição total,  

Jesus, levado pelo amor, morreu em vez do pecador.  

  

Mas vivo está, nem pode ter sobre Ele a morte algum poder;  

No brilho da celeste luz habita o Salvador Jesus.  

 



54 - A maravilhosa história  
 

C                                                        F                              C 

Quão linda é a história de Cristo, meu Mestre, meu bom Salvador,  

     G7                         C           G7               D          G7 

O Qual padeceu no Calvário por mim, um tão vil pecador! 

          C               Am    C 

Que história tão maravilhosa, 

     Am                        G 

Notável, sublime, sem par!  

                   C 

Oh, que gozo será  

      Am         C 

Repeti-la na glória  

         G7                         C 

E a Cristo, o Senhor, contemplar!  

  

Desceu do esplendor lá da glória e, humilde, entre nós caminhou;  

E, enfim derramando o Seu sangue,   

aos homens, na cruz, resgatou.  

 



55 – Conta-me 

Conta-me a história de Cristo; sim, eu desejo saber 

Todas as suas verdades, sem faltar uma sequer. 

Conta dos anjos louvando, Ao nascer Ele em Belém: 

“Glórias a Deus nas alturas, Paz entre os homens também!” 

  

Conta dos dias de prova que Ele passou em Jejum 

Pelo demónio tentado, só, sem amigo nenhum. 

Conta dos muitos milagres que Ele entre os povos operou; 

Conta da Santa bondade que sempre Cristo mostrou. 

  

Conta da cruz horrorosa onde o pregaram depois, 

Com os ladrões condenados; Ele na cruz entre os dois. 

Conta que foi para a glória; Conta que vem outra vez; 

Conta que posso ser salvo pelo que Cristo já fez. 

 



56 – Substituição 

 

    C                   F        C        G    C 

Morri na cruz por ti, morri pra te livrar;  

                               F        C     G    C  

Meu sangue, sim, verti e posso te salvar.  

   G                    C                    G                 C 

Morri, morri na cruz por ti: Que fazes tu por Mim?  

  

Vivi no mundo aí com dor, com dissabor; 

Sim, tudo fiz por ti, pra ser teu Salvador. 

  

Sofri na cruz por ti a fim de te salvar;  

A vida consiga que podes já gozar.  

  

Oferto a salvação, dos altos céus favor;  

É livre o Meu perdão, é grande o Meu amor. 

 



57 - Palavra abençoada  
D                    G          A7             D                                G 

Palavra abençoada, convite que contém, Promessa e cumprimento, 

           A7      D    Bm                  F#      Bm         E           A7 

 com infinito bem! Eis, cheio de ternura, Jesus vos chama a Si,  

              D       G          A7                   D 

Escravos do pecado, e diz-vos: "Vinde a Mim".  

                 E                           A7           D   G    A7                        D 

"Vinde, oh, Vinde a Mim! (bis) Triste, carregados, vinde, oh, vinde a Mim!” 

                   E                           A7             D   G    A7                      D  

"Vinde, oh, vinde a Mim! (bis)  Fracos e cansados, vinde, oh, vinde a Mim”  

  

Por que viver tão longe dos braços de Jesus? Por que vagar nas trevas,  

podendo andar na luz? Da vida sem proveito, da culpa e da aflição, 

 corramos para a senda da eterna salvação.  

  

Em tempos de amargura, de desalento e dor, Ou quando nos persegue 

 doloso tentador, Jesus, com voz maviosa, abrigo oferta em Si 

 E, dissipando o modo, segreda: "Vinde a Mim"  

  

Em tudo e para sempre ouçamos o Senhor Achando doce alivio 

 no Seu profundo amor; assim conheceremos o gozo que produz  

No coração submisso o "Vinde" de Jesus. 

 



58 - Ouve ao Senhor!  

Ouve! Ouve ao Senhor! Sempre! Sempre! Por amor  

Ele chama, com ternura, Te oferece a salvação.  

Oh, recebe sem demora a divina redenção!  

  

Ouve! Ouve ao Senhor! Sempre! Sempre! Com amor  

E palavras carinhosas Te convida o Salvador; 

Vem, abraça bem depressa o benigno Redentor! 

  

Ouve! Ouve ao Senhor! Inda! Inda! Quanto amor!  

Longos anos já passaram, mas ainda Cristo quer  

Te salvar do teu perigo, No Sou lar te recolher.  

 



59 - Firme na Rocha 

F                  Bb           F    C  F         C               G7     C7 

Que alicerce tens para construir uma casa que possa resistir  

          F       C7                  F                     Bb                C7  F 

Essa tempestade que assoprará e a mal fundada casa abaterá?  

                            Bb  F                                                C 

Nossa morada na Rocha está; Firme e segura sempre ficará.  

   F                                        Bb   F                  Bb      C        F 

Quando o temporal sobre ela der há de resistir bem ao seu poder.  

  

Como a areia é sempre alicerce vão, são também as obras na salvação;  

Pois jamais irá salvação obter,  

quem não queira em Cristo, tão somente, crer.  

  

Os cristãos, porém, que deveras crêem,  

Pelas obras mostram a fé que têm.  

Praticando o bem provam todo o amor  

Que por Cristo sentem como Salvador.  

 



60 - Veio Jesus Cristo  

Quem do céu tem vindo aqui? Veio Jesus Cristo;  

Da morada santa ali veio Jesus Cristo.  

  

Motivado pelo amor, que do Pai nos quis expor, 

Pra fazer-Se Salvador, veio Jesus Cristo.  

  

Desprezado numa cruz, vede a Jesus Cristo! 

Elevado em santa luz, vede a Jesus Cristo! 

  

Quem da glória voltará? Esse Jesus Cristo!  

A Seu lar nos levará esse Jesus Cristo.  



61 - À porta chamo  

À porta chamo-te, alma triste,  Ansioso por te consolar;  

Se Minha voz enfim ouviste, posso Eu entrar? Posso Eu entrar?  

  

À porta, por amor levado procuro já teu mal sanar.  

Ó pecador desalentado, posso Eu entrar? Posso Eu entrar?  

  

Por ti foi grande o meu castigo; sofri sem nunca murmurar. 

Perfeita paz terás comigo; posso Eu entrar? Posso Eu entrar?  

  

A Minha graça poderosa o teu pecado vem lavar;  

Ó alma impura, pesarosa, posso Eu entrar? Posso Eu entrar?  

  

A vida e gozo te ofereço; tu podes hoje desfrutar.  

Recebe já, pois não há preço; posso Eu entrar? Posso Eu entrar  

 



62 - Atribulado coração 

C                                    G7                    C 

Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás;  

              G7    C        F               C      G7        C 

Consolo, paz e Seu perdão, Sim, d'Ele Tu receberás.  

                          G7 

Oh! Vem sem demora ao Salvador!  

              C    

Por que vacilar e ter temor? 

                      F          C      G     C 

Oh! Vem! Vem já! Descanso te dará!  

  

Dilacerado pela dor das tuas culpas, do pecar,  

Vem sem demora ao Salvador e vida nova hás de gozar 

  

Se, para vir ao Salvador,  tu tens fraquezas a vencer,  

Oh! Vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder!  

 

A Cristo sem demora vem, Pois Ele almeja te valer; 

    E sempre quer buscar teu bem; Confia nEle em teu viver!  

 



63 - Salvador de pecadores  

Bb    F               Bb           Eb                D 

Salvador de pecadores É Jesus, o bom Jesus,  

           C7             F        Bb              Eb          F        Bb 

Pela morte e as grandes dores Que sofreu na infame cruz.  

  

Com ternura nunca vista Ele em nossa sorte entrou! 

Nossas mágoas e tristezas,  Compassivo, a Si tomou.  

  

Deus glorioso Se fez homem, Humilhou-Se muito aqui,  

Fez-Se o Servo de nós outros, Ele não viveu pra Si  

  

Feito, por seu Deus, pecado, Sem pecado nEle haver,  

Deu-Se à morte em Substituto dos que nEle queiram crer. 

 



64 - Preciosas palavras  

 

Preciosas as palavras, de Jesus, supremo Rei: 

“A Mim aquele que vier, Eu não desprezarei".  

  

Preciosas as palavras de Jesus, supremo Rei:  

"A porta sou, por Mim entrai; Descanso vos darei". 

  

Preciosas as palavras de Jesus, supremo Rei:  

"Oh! Vinde, vós cansados, já,”É suave a Minha lei” 

 

Preciosas as palavras de Jesus, supremo Rei:  

"Por vós o mundo já venci; Por vós a vida dei" 

 



65 - Amor inefável  

G                                    D        G            C      D 

Sim, o amor de Deus é grande, nem nele há variação;  

G            C       G              Em                 C       G    D    G 

Mais se alarga, mais se expande, quanto mais lugar lhe dão.  

           Em    C        G                                 A7 D 

Esse amor é sem medida, bênção traz ao pecador,  

C       G        D     G          C            G  D  G 

E o vigor da nova vida nos infunde tal amor.  

  

Oh! Quão santa a cruz de Cristo, que me diz ser Deus amor  

E ser luz, que eu tenho visto vencer trevas em redor!  

A justiça tem achado sua plena afirmação;  

Deus na cruz tem revelado Seu bondoso coração.  

  

Que triunfo culminante! O Senhor no céu entrou,  

Sendo ali representante do Seu povo que salvou.  

Santa graça revelada foi por meio de Jesus;  

A justiça consumada, mediante a Sua cruz.  

  

Que descanso tem o crente vendo em glória o seu Senhor! 

Sim, que gozo permanente, conhecendo tal amor!  

Paz eterna, invariável, tem sua alma já com Deus,  

Comunhão apreciável goza com os que são Seus. 

 



66 - O Amor de Deus  

C                                                                 D                             G       D   G 

Contente estou porque Deus me mostrou quanto aos perdidos e ingratos amou 

                                                          D                        G      D    G 

Pois que conheço, deveras, assim, que Ele, clemente, cuidava de mim.  

                            C                                       

Gozo em contar o Seu grande amor, Seu grande amor, Seu grande amor!  

                            D                        G                             G 

Gozo em contar o Seu grande amor, Seu grande amor por mim!  

  

Se me perguntam como é que isto sei, de que maneira tal graça ganhei,  

Hei-de dizer que, na cruz do Senhor, Deus me mostrou Seu notável amor.  

  

Nesta certeza desfruto de paz, fé no Senhor puro gozo me traz.  

Satanás sempre vencido será: Quem Deus amou, não abandonará  

  

Pelo Seu Dom foi que Deus revelou como deveras aos homens amou;  

Seu grande amor breve espero louvar no bom descanso do Seu santo lar. 

 



67 - Tal como estás  

"Tal como estás!" Sem esperar que o coração vá melhorar,  

Mas para graça em Cristo achar, por fé, vem a Jesus!  

  

"Tal como estás" Será fatal menosprezar ventura tal;  

Oh! Deixa de seguir o mal, por fé, vem a Jesus!  

  

"Tal como estás!" E sem pensar em como servo trabalhar,  

Mas para o Seu amor gozar, por fé, vem a Jesus!  

  

"Tal como estás!" Pra filho ser e o beijo paternal obter,  

Sem dEle nada merecer, por fé, vem a Jesus!  

  

"Tal como estás!" Que grande amor se encontra em nosso Salvador!  

Recebe qualquer pecador; por fé, vem a Jesus!  

 



68 - Graça divinal  

 

 

D                                                     A7                  D 

Tanto ao mundo Deus amou que Seu Filho aqui mandou  

                                            A7           D 

Nossa pena vir tomar, nossas almas resgatar,  

                G       D          A7       D     A7 

Oh, que graça divinal, soberana, sem igual!  

      G                         D               Em    A7   D 

O supremo Deus de amor quer salvar o pecador!  

 

Ao morrer, Jesus venceu; padecendo, gozo deu.  

Ele, entregue à maldição, alcançou-nos redenção.  

 

Cristo em breve voltará; Morto foi, mas reinará.  

Do lugar no céu que tem parte nos dará também.  

 



69 - Expiação  
 

G             Am       D         Em   C                    G        D 

Quem do céu por mim desceu, tudo em meu lugar sofreu  

G         C         G         C           G C       D     G 

E por mim na cruz morreu? Foi Cristo! Foi Cristo!  

                                             D                        G 

Os meus pecados expiou! De toda a pena me livrou! 

            C               G                    D              G 

Da maldição me resgatou! Meu Cristo! Meu Cristo! 

  

Quem me trouxe, qual pastor, Seu cordeiro, com amor?  

Quem quis ser meu Salvador? Foi Cristo! Foi Cristo!  

 

Quem com tema compaixão abrandou meu coração  

Deu-me plena salvação foi Cristo! Foi Cristo! 

  

Quem diz: "Não te deixarei nem te desampararei,  

Sempre te socorrerei"? É Cristo! É Cristo!  

 

Quem é digno de louvor? Quem merece o meu amor? 

É Jesus, meu Salvador. Meu Cristo! Meu Cristo!  

 

As minhas trevas dissipou! Minha alma enferma já sarou!  

Meu coração Ele alegrou! Meu Cristo! Meu Cristo!  

 

 



70 - Inabalável  

Bb                          F     Bb F    Bb     Cm                               F         C  F                                 

A cruz ainda firme está, aleluia, aleluia E para sempre ficará; aleluia, aleluia  

Pois o inferno trabalhou, satanás rancor mostrou,  

                            Bb          F            Bb  

Mas ninguém a derribou! Aleluia pela cruz!  

             F                            Eb 

Aleluia! Aleluia! Aleluia por Jesus!  

               Bb                Bb        F      Bb 

Aleluia! Aleluia! Quem triunfa é só Jesus!  

 

É sempre vencedora a cruz; aleluia! Pois testifica de Jesus; aleluia!  

Sua graça ali brilhou, Seu amor se nos mostrou,  

Plena paz se efectuou! Aleluia pela cruz!  

 

Ali rendeu o Salvador; aleluia! A vida pelo pecador; aleluia!  

Foi ali que triunfou, Salvação nos outorgou,  

Sim, o céu nos conquistou! Aleluia pela cruz 

 



71 - Desejo ouvir de Cristo 
D                                      G        G                G 

Eu desejo ouvir de Cristo e Seu amor, Como quis do 

          E               A7            D             F#             G               D 

 mal salvar o pecador, como veio aqui viver, como veio aqui morrer; 

                                          A7      D 

Oh, desejo ouvir de Cristo e Seu amor!  

   A7                 D                              A7 

É só Jesus que salva o pecador, Que dá-lhe paz e luz, 

       D                         A7              D       

que tira seu temor; É só Jesus, o mesmo que morreu,  

         G                  D                      A7       D 

Que tira as nossas culpas e nos conduz ao céu.  

  

Eu desejo ouvir de Cristo como andou, neste mundo de 

 perigos em que estou, como fez a todos bem, e falou do mundo além,  

E de como do inimigo triunfou.  

  

E desejo ouvir de Cristo sobre a cruz, pois eu vejo ali ser 

 Deus amor e luz; pelo sangue que verteu salvo para Deus sou eu; 

Sim, Jesus a Deus, sem mancha, me conduz.  

  

Salvador! A Ti já presto adoração, sempre a Ti, a Quem eu 

 devo o meu perdão. digno és Tu de receber honras, glórias e poder,  

       Tu que nos trouxeste eterna salvação! 

 



72 - O Bom Pastor   

C                                                     G7      F 

Escutem quando conto como foi que meu Senhor  

     G7                               C           Am      C 

Ganhou Seu rico nome de Jesus, o Bom Pastor. 

                                                               G7      F 

Foi sobre a cruz sangrenta que Ele, muito bem o sei  

     G7                               C       Am    C 

Cedeu a própria vida por amor da Sua grei.  

                       F                G7   

Amor, amor da Sua grei, cedeu a própria vida 

         C                                 F 

Por amor da Sua grei. Amor, amor da Sua grei,  

  G7                                 C         Am     C 

Cedeu a própria vida por amor da Sua grei.  

  

Com incansável zelo seu rebanho protegeu;  

Aos sem vigor e tímidos a Sua mão valeu.  

Mas quando o lobo apareceu, feroz, destruidor,  

Então a própria vida deu, levado pelo amor.  

  

E desde o céu o Bom Pastor ainda cuidará  

De cada ovelha que Seu Pai com tanto amor Lhe dá;  

Pois Ele, a Quem Seu povo chama Sumo e Bom Pastor,  

Por nós a Sua vida deu, levado pelo amor. 

 



73 - A voz do céu  

D                                                            A7                 D 

"Vem, vem a Mim!" O Salvador chama a quem sedento está;  

                                                     A7          E  A7 

Que venha e desta fonte celeste o bem desfrutará.  

    D                                  G                   A7 

A vós do céu vos chama; Quereis a Cristo vir?  

     D       A7      D     G       D         A7  D 

O Seu perdão e salvação podeis já possuir.  

 

"Oh vinde a Mim! Se andais em trabalhos tereis descanso assim.  

Tomai, pois, sobre vós o Meu jugo, sim, aprendei de Mim".  

 

Jesus ao coração quebrantado jamais rejeitará;  

Mas, ai de quem não queira salvar-se, pois em pecado está!  

 

Encher-vos quer de bênçãos celestes O grande Salvador;  

Podeis ouvir com indiferença Contar tão grande amor?   



74 - Jesus chama  

F                                    C7                        F 

Há quem espere ansioso hoje de Deus o perdão,  

                                               C7     G       C7 

Quem queira obter sem demora uma real salvação?  

F                               C7    Dm                           C7 

Podes achá-Ia com Cristo, que sobre a cruz já morreu;  

F                           Bb      C7                       F 

Podes ter nEle descanso, vida e prazeres no céu.  

                         C7               F 

Hoje te chama Jesus, Jesus, Jesus; 

                              C7                           F 

 Vem a Jesus, já, contrito; NEle serás tu bendito, 

           Bb                 F              C                 F 

 Pois hoje te chama Jesus, Querendo te perdoar.  

  

Bênção divina oferece nosso bendito Senhor,  

Felicidade inefável, parte em Seu rico favor.  

Pede, pois ser-te-á dada; toma, sem nada pagar:  

Goza, por fé, mesmo agora da Sua graça sem par.  

  

Só pela fé no Seu sangue É que podemos obter  

Esse perdão desejado, vida, paz, gozo e prazer.  

Sempre em Jesus confiados, Ele nos dá salvação;  

Sendo por Ele amparados Nos guardará Sua mão. 

 



75 - Vinde a Jesus  

D               A7 D               Em        A7 

Oh! Vinde a Jesus que, de braços abertos,  

    D         G D            A7 E A7 

Espera ansioso pra vos abraçar.  

        D                           Em   E      A7 

Bem-vindos sereis, estai disso bem certos,  

        D     G        D        G      D     A7  D 

Pois Ele é Quem quer vossas almas salvar.  

 

Sim, vinde a Seus pés e contai vossa história,  

A vossa vergonha, pecados e dor.  

Eis que perdoar, de Jesus é a glória,  

Seu gozo supremo, Sua honra e louvor.  

 

Oh! Vinde a Jesus que, com tanta ternura,  

Deseja em Si mesmo refúgio vos dar;  

Pois nEle achareis vida, paz e ventura:  

Oh, vinde a Seus braços sem mais demorar! 

 



76 - Amigo sem igual  

G                                           D 

Amigo sem igual! Amigo sem igual!  

O meu Jesus, em meu lugar, 

                         G 

Morreu pra me salvar.  

                 C  G                     D 

Amigo sem igual! Amigo sem igual! 

                                 Am  D 

Seu grande amor não mudará  

     G      D   G 

E nunca falhará.  

 

Amigo sem igual! Amigo sem igual!  

Perto Ele está, pronto a salvar  

Quem nEle confiar.  

Amigo sem igual! Amigo sem igual!  

Convida com imenso amor  

A todo pecador. 

 



77 - Perfeição de amor  
 

Por fé no seu Senhor Jesus o crente é salvo pela cruz;  

A paz com Deus, eterno bem, e justificação obtém.  

  

Oh, grande perfeição de amor! Que Deus recebe em Seu favor,  

A quem Lhe venha confessar o seu estado e confiar  

Em Cristo para salvação, Com viva fé no coração.  

  

Em Cristo tem libertação, tornou-se "nova criação",  

No Filho amado aceito está e Seus cuidados provará.  

  

A vida antiga já passou e tudo novo se tomou;  

No mundo, peregrino é e bênçãos divinais prevê.  

  

Embora nada tenha aqui, a sua herança vê-se ali  

Nos céus, e junto com Jesus, a Quem o mundo deu a cruz.  

 



78 - Ó pródigo, vem  

Vem, filho perdido! Ó pródigo, vem! 

Ruína te espera nas trevas além!  

Tu, de medo tremendo! Tu, de fome gemendo!  
 

Ó filho perdido! Vem, pródigo, vem!  

Vem! Vem! ó pródigo, vem!  
 

Vem, filho perdido! Ó pródigo, vem!  

Teu Pai te convida, querendo-Te bem!  

Vestes há para ornar-te, ricos dons; vem fartar-te!  
 

Vem, filho perdido! Oh, volta a Jesus!  

Bondade infinita se avista na cruz.  

Em misérias vagando, tuas culpas chorando,  
 

Ó pródigo, escuta a chamada de amor!  

Oh, rompe as ciladas do vil tentador!  

Pois em casa há bastante e tu andas errante!  

 



79 - Proclamai  

Proclamai a todo o mundo que o Senhor é Rei;  

Proclamai! Proclamai!  

Proclama i ser Ele o Bom Pastor da Sua grei;  

Proclamai! Proclamai!  

DEle proclamai que veio para nos salvar,  

Que por nós a própria vida sobre a cruz quis dar  

E de Deus o amor nos quis assim patentear;  

Proclamai! Proclamai!  

 

Proclamai ser Jesus nosso Redentor;  

Proclamai! Proclamai!  

Proclamai que do inimigo Ele é vencedor;  

Proclamai! Proclamai!  

Proclamai que Quem por nós morreu na dura cruz,  

Vive em glória radiante de celeste luz;  

Proclamai que tem um Nome sem igual – Jesus;  

Proclamai! Proclamai!  

 



80 - Vamos cantar  

Vamos cantar desse amor eternal, Vindo de Deus, vindo de Deus;  

Fonte de bênçãos e paz divinal Há nas alturas dos céus.  

Graça e amor, graça e amor, Vêm-nos por nosso bendito Senhor  

 

Cristo Jesus, para os homens salvar, Veio dos céus, veio dos céus,  

Cheio de graça, querendo mostrar Seu grande amor pelos réus.  

Lá sobre a cruz, lá sobre a cruz, Vê-se brilhando o amor de Jesus!  

 

Cristo exaltado na glória está Nos altos céus, nos altos céus,  

Intercedendo por nós sempre lá, Sim, na presença de Deus.  

Que grande amor, que grande amor, Vem-nos do Teu coração, ó 
Senhor!  

 



81 - Há livre perdão  

Graças a Deus, pois há livre perdão; Vem, pecador, aceitar este dom,  

De Deus um livre perdão. Em Jesus Cristo é só confiar;  

Vida eternal nEle vais encontrar. Em Deus há livre perdão!  
 

Deus esta pronto pra te perdoar; 

 Ó pecador, é fatal rejeitar  

De Deus o livre perdão!  
 

Pensa em Jesus, Sua graça e amor, Na Sua: cruz, Sua morte de horror;  

Em Deus há livre perdão! Arrependido, vem, vem a Jesus,  

Que te revela o valor dessa cruz. Em Deus há livre perdão!  
 

Sim, há perdão para todo o que crer; Por fé, sem preço, tu podes obter  

De Deus um livre perdão. Cristo te espera, sim, vem como estás.  

Vem a Jesus, pois, e receberás De Deus um livre perdão.  

 



82 - Sempre alegre em Sua luz  

Ab 

Com o rosto alegre vou anunciar  

        Eb                                      Ab 

O Evangelho santo em qualquer lugar.  

 

Gozo, tenho gozo;  

                                           Eb 

Tenho gozo no Senhor Jesus!  

   Ab 

Triste? Nunca triste!  

                  Db         Eb    Ab 

Sempre alegre em Sua luz.  

 

Pecador convicto, fui ter com Jesus;  

NEle achei conforto, mesmo ao pé da cruz.  

 

Ele, em minhas lutas, me protegerá;  

Ficarei contente: Deus comigo está!  

 



83 - Dá teu coração 

Ab                                                 Eb                  Ab 

Do teu pecado te queres livrar? Dá teu coração a Jesus!  

                                                           Eb       Bb        Eb                               

Queres por Cristo perdão alcançar? Dá teu coração a Jesus!  

 Ab                                               Bb          Eb 

Por que tanta hesitação? Por que tanta oposição?  

 Ab                 Db             C   Db   Eb                Ab 

Oh, busca em Cristo o perdão e deixa Jesus te salvar!  

  

Em santidade tu queres viver? Dá teu coração a Jesus!  

Seu Santo Espírito te há-de valer: Dá teu coração a Jesus!  

  

Queres à glória celeste chegar? Dá teu coração a Jesus!  

Queres ali o teu Deus adorar? Dá teu coração a Jesus!  



84 - O novo nascimento  

       Eb                                           Bb                                   Eb 

Um rico, de noite, chegou a Jesus A fim de saber o caminho da luz;  

O Mestre bem claro lhe fez entender: «Importa renascer».  

     Bb      Eb  F Bb    Eb         Ab 

Importa renascer! Importa renascer!  

                  Bb         Eb      Ab 

Com voz inegável o disse Jesus:  

      Eb      Bb   Eb 

«Importa renascer».  

 

Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, Que sempre vos chama com mui terno amor.  

A Sua voz meiga não cessa em dizer: «Importa renascer».  

 

Ó vós que no santo descanso de Deus Quereis ter entrada e viver com os Seus,  

Se a vida eternal desejais dEle ter, «Importa renascer».  

 



85 - Teus pecados  

Pecador, teus pecados Brancos, brancos se farão;  

Pecador, teus pecados Brancos, brancos se farão;  

Inda que sejam vermelhos, como lã serão;  

Inda que teus pecados sejam como escarlata,  

Brancos, brancos se farão, Como lã se tornarão!  

 

Pecador, Deus te chama; Ouve já a voz dos céus! 

Pecador, Deus te chama; Ouve já a voz dos céus! 

Ele é tão bom quão amável, compassível é;  

Com ardor te convida, com amor, sim te abriga!  

Chega, pois, ao Salvador; Ouve já a voz de amor!  

 

Desfará tuas culpas;  Delas não se lembra mais!  

Desfará tuas culpas;  Delas não se lembra mais!  

«Oh, vinde a Mim, vós cansados», diz Jesus, Senhor.  

Mau embora tu sejas, mau embora tu sejas,  

Seu descanso te dará E feliz te tornará!  

 



86 - A Cruz de Cristo 
Bb                             F                         Eb 

Pendurado foste, ó Senhor Jesus, Numa cruz,  

                        Bb                                                       Eb 

exposto ao desprezo, assim, cena que a pensar muita gente induz; 

      Bb    F                     Bb 

Sofreste tanto! E sei que foi por mim. 

                             F                                   Bb 

Tu Jesus, vieste-me salvar! Tu Jesus, vieste-me salvar!  

                                 Eb 

Eu confio em Ti, Teu amor senti; 

     Bb     F                     Bb 

Sofreste tanto! E sei que foi por mim. 

  

Sangue Teu verteste pra me salvar; deste Tua vida, 

 meu Redentor. sei que tudo foi pra me resgatar; 

Sofreste tanto! Eu creio, ó meu Senhor! 

  

Tua morte veio me libertar; quão sublime a prova do Teu amor! 

Esse amor, oh, quem poderá sondar? 

Sofreste tanto! Eu creio, ó Salvador. 

  

Toda a maldição do pecado meu,Tu levaste, ó Cristo, no Teu amor. 

Gozo paz; sou feito um herdeiro Teu; 

Sofreste tanto! Eu creio, ó meu Senhor. 



87 - Quem é que vai?  

F 

Quem é que vai com Jesus estar, lá no céu, lá no céu?  

                                               C7          F            C7       F 

Quem dessa graça vai desfrutar? Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

Bb                            F                  C7                    F 

Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor,  

Bb                            F                  C7       F          C7         F 

Junto com Cristo seu Salvador? Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

  

Logo o cristão vai largar a cruz ,Lá no céu, lá no céu;  

Ter a coroa de glória e luz: Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

Vai de Jesus o seu rosto ver, Suas palavras ouvir e ter  

Gozo no celestial prazer. Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

  

Quem vai ter parte na adoração, Lá no céu, lá no céu;  

Que Seus remidos a Deus dado, Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

Quem com o coro celestial parte terá no louvor real,  

Livre de toda a noção do mal? Vais tu? Vou eu? Vais tu? Vou eu?  

 



88 - Vem a Cristo  

F                      Bb    F 

Vem a Cristo, mesmo agora!  

                           Bb    C 

Vem oh, vem, pecador; 

                               F                   Bb   C     F 

Vem, vem confiadamente a Jesus, o Senhor.  

 

Crendo nEle, ficas salvo!  

 

Deus não quer que tu te percas!  

 

Cristo pode, sim, salvar-te!  

 

O Senhor não te rejeita!  

  

Ele almeja perdoar-te!   

 





90 - Conta a história  

C                                         F        G7 

Grato é contar a história do divinal favor,  

       C                F             G               C 

De Cristo e Sua glória, de Cristo e Seu amor.  

G7                               C             D          G7 

Eu me alegro em descrevê-la, Pois sei que gozo traz;  

      C                   F         G7               C 

Se nada aqui me anima, Jesus me satisfaz.  

                            F  C    G                          C                                    F            G7               C 

Grato é contar a história, Grato é contar a história Grato é contar a história De Cristo e Seu amor. 

  

Grato é contar a história de quanto Cristo fez;  

Parece, ao repeti-la, mais doce cada vez.  

Eu me alegro em descrevê-la, pois há quem nunca ouviu  

Que resgatar Seu povo Jesus já conseguiu.  

  

Grato é contar a história do feito sem rival,  

Que, em seu portento e graça, não reconhece igual.  

Eu me alegro em descrevê-la, Pois fez-me muito bem,  

Por isso quero agora contá-la a ti, também. 

 



91 - Bendita luz  

Que bendita, que gloriosa luz! É mais bela que a do dia;  

Ilumina as almas a seguir Cristo, o Mestre, o eterno Guia.  

 

Luz bendita, luz gloriosa, Concedida lá dos altos céus  

Só ao crente em Cristo, o Redentor. Ó bendita luz de Deus!  

 

Sempre canta alegre Seu louvor Quem possui a luz dos céus;  

Goza afável a celeste paz, Dom gracioso só de Deus.  

 

Vida nova em santa rectidão Têm os crentes em Jesus;  

Quem de perto ao Salvador seguir DEle alcança graça e luz.  

 

Esperança, vida e salvação Há-de ter, ó pecador,  

Aceitando Cristo, nossa Luz, Este dom do Deus de amor.  

 



92 - Mais em Cristo  

Já provaste o Seu amor? Sempre há mais em Cristo.  

Oh! Que rico Salvador! Sempre há mais em Cristo.  

Seu amor, amor sem fim, Sempre há mais em Cristo.  

Esse amor é para mim; Sempre há mais em Cristo.  

 

Mais e mais, mais e mais, Sempre há mais em Cristo!  

Oh! Quão grande o Seu amor! Sempre há mais em Cristo!  

 

Sua graça conheceis? Sempre há mais em Cristo.  

Nunca falha, que temeis? Sempre há Mais em Cristo.  

Graça para nos salvar, Sempre há mais em Cristo;  

Graça para nos guardar, Sempre há mais em Cristo 

 



93 - A voz de Jesus  

De Jesus a doce voz ouvi eu, pecador;  

Aceitei, de coração, a Jesus, meu Salvador.  

 

Meu pecado, sim, expiou na cruz,  

E por graça sem igual salvou-me meu Jesus.  

 

Rectidão em mim não há; por graça salvo sou.  

Devo tudo a meu Senhor, tudo já por mim pagou.  

 

Por Jesus eu tenho paz e gozo o Seu favor;  

Nada aqui me faltará com Jesus, meu Redentor.  



94 - Ainda há lugar  

 

 F                                        C7 

Inda há lugar! O régio Salvador  

            F           C7        G7  C7 

Ao Seu palácio chama o pecador.  

F     

Vem, vem, oh, vem.  

              Bb  C     F 

Inda; há no céu lugar.  

 

Inda há lugar no divinal festim;  

Franco o banquete é, para ti e mim.  

 

A Cristo vem; atende à voz de Deus  

Que te convida: «Oh, vem para os céus!»  

 

Oh, vem, sim, vem! Com ânimo e fervor  

Ouve o «bem-vindo» do celeste amor.  

 

A porta irá mui breve se fechar  

E o brado ouvir-se: «Não há mais lugar».  

 



95 - Vem como estás  

Bb            Eb         Bb             F                        Bb 

Paz e descanso desejas gozar? Vem, vem como estás!  

            Eb          Bb 

Só em Jesus poderás encontrar. Oh! Vem, vem como estás!  

 Bb                             D     Eb                      Bb 

Vem, vem como estás! Oh! Vem, vem como estás,  

          Eb                        Bb  

Em Jesus descansar, Sua paz desfrutar,  

        F                       Bb 

Oh! Vem, vem como estás!  

 

Pensa no preço que Cristo pagou; Vem, vem como estás!  

Quando morreu tua culpa levou. Oh! Vem, vem como estás!  

 

Vem e acharás plena paz e perdão; Vem, vem como estás! 

Jamais alguém a Jesus veio em vão. Oh! Vem, vem como estás!  



96 - Somente Cristo  

G                             D                                 G 

Somente Cristo é Salvador, Nem outro conhecemos;  

                              C                   G      D     G 

Morreu por nós em santo amor E vida nEle temos.  

                              D                                         G 

Jesus é sempre o Salvador! Nem temos outro Mediador!  

                                  C          G                 D         G 

Foi Ele que por nós morreu E vivo está por nós no céu.  

 

Os homens santos e fiéis Nós sempre respeitamos,  

Mas a Jesus, o Rei dos reis, Humildes, adoramos.  

 

A Deus fazemos oração, Pois Ele quer e pode  

Valer-nos na tribulação: Aos Seus, Deus sempre acode.  

 

No santo sangue de Jesus Confia todo o crente;  

O que Ele fez na dura cruz É bem suficiente.  

 



97 - Deus prometeu  
 
G                                          D 

Deus já prometeu Sua salvação dar  

                                              G 

A quem em Seu Filho Jesus confiar.  

                                                   C  

Aleluia! Já creio, já creio em Jesus   

 G  Em         C             G           D   G  

E salvação tenho no sangue da cruz!  

 

Foi tal Seu amor que me substituiu  

E sobre o Calvário minha alma remiu!  

 

Não posso jamais desse amor duvidar;  

Não posso senão aos Seus pés me prostrar.  

 

E quando a glória eu vir meu bom Rei,  

Com todos os santos ali cantarei:  

 

Aleluia ao Cordeiro que nos resgatou  

E com o Seu sangue nos purificou!  

 

 



98 - Nome precioso         

Ab                                 Db                  Ab 

Leva tu contigo o Nome de Jesus, o Salvador;  

Eb                    Ab         Eb                     Ab  

Este Nome dá conforto sempre, seja onde for.  

           Db             Ab                         Eb 

Nome bom! Doce à fé! Esperança do porvir!  

           Ab            Db          Ab     Eb     Ab 

Nome bom! Doce à fé! Esperança do porvir!  

  

Leva sempre o santo Nome para bem te defender;  

Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer.  

  

Oh, que Nome precioso! Gozo traz ao coração;  

Sendo por Jesus aceito, tu já tens o Seu perdão.  

  

Nome santo e adorável tem Jesus, o Amado teu;  

«Rei dos reis, Senhor eterno», Tu O aclamarás no céu! 

 



99 - Ouvi O Salvador  

Gm  Cm    Gm    F            Gm      Cm       D 

Ouvi o Salvador dizer: «Vem descansar em Mim  

   Gm       Cm       Gm  D         Gm  F          D 

E no Meu peito encontrarás Consolação sem fim».  

      G             C              G          C            D 

Vim a Jesus e Lhe entreguei meu triste coração;  

             G        E       Am     G         D     G 

Abrigo e paz, e gozo achei, achei consolação. 

  

Ouvi o Salvador dizer: «De graça! Eu sempre dou  

As águas vivas. Vem beber; Da vida, a Fonte Eu sou».  

Vim a Jesus e me prostrei Às águas e bebi;  

Jamais a sede sentirei, estando sempre ali.  

  

Ouvi o Salvador dizer: «A Luz do mundo sou;  

Oh! Vem a mim, pois quem vier a luz terá que Eu dou».  

Vim a Jesus e nEle achei o sol que brilha em mim;  

E nessa luz caminharei  até da vida o fim. 

 



100 - Sempre com Jesus 

D                                               A7         D            A7 

Graças sejam dadas a Deus pelo dom do bom Salvador;  

 D                                                 Em          A7             D 

Graças ao Senhor que morreu e de Deus mostrou-nos favor.  

G                            D        G                     E                 A7 

Temos em Jesus salvação, por Seu sangue já gozamos paz;  

D                                       Em        A7         D 

Essa morte que Ele sofreu pureza divina nos traz.  

                       A7     G                 D 

Sempre com Jesus! Puros como a luz! 

                                   G            D             A7                 D 

Pelo sangue que Ele verteu, por nós, ao morrer sobre a cruz.  

  

Grande foi na cruz essa dor que por culpas nossas sofreu;  

Grande o Seu notável amor pelos homens, por quem morreu.  

Infinitas glórias ganhou quando deu a Sua vida ali;  

Incessantes graças terá dos Seus resgatados aqui.  

  

Muitas bênçãos Ele nos deu quando o nosso mal expiou;  

Gozo, paz, vigor, salvação para nós, culpados, ganhou.  

Mas a bênção mais divinal foi que, mesmo ao pobre pecador 

 Quando padeceu sobre a cruz. Jesus revelou Seu amor. 

 



101 - Salvação cabal, perfeita  

Salvação cabal, perfeita,  

Sobre a cruz Jesus ganhou;  

Nosso mal a Si tomando  

Com Seu sangue o expiou.  

Para sermos Seus amados  

Sobre a cruz nos resgatou!  

 

Com poder irresistível  

Do pecado vem salvar;  

Com amor inexcedível,  

Nossas almas inundar; 

Salvação cabal, perfeita, 

Cristo quer a todos dar!  

 



102 - Eis no amor de Cristo  

G        Am           D    G     C   G 

Eis no amor de Cristo para ti lugar  

         A7  D     Em         Am    D 

Alma dolorida! Oh! Vem descansar!  

G                           C      E                A7 

Por que andar tão triste, sempre em aflição, 

Am          G             A7          D      G 

Quando a ti Ele abre Seu bom coração? 

  

No Seu lar celeste há lugar pra ti, 

Alma peregrina, Deus te espera ali! 

Ao Seu lado, Cristo perto quer nos ter,  

 Onde a Sua glória nós iremos ver. 

 



103 - Vinde já  

Bb                               Eb       Bb       F                   Bb 

Outro não há que vos possa salvar, a não ser Jesus, Cristo Jesus;  

                             Eb         Bb        F                         Bb 

Quem Sua paz e perdão aceitar provará do poder de Jesus.  

                     Eb           Bb            F               Bb    

Vinde já, já, vinde todos já, sem tardar, sem tardar;  

                     Eb            Bb     F                    Bb 

Vinde já, já, vinde todos já a Jesus, o bom Salvador.  

  

Outro não há que por vós padeceu, a não ser Jesus, Cristo Jesus;  

Ele por vosso pecado morreu e Seu sangue verteu sobre a cruz.  

  

Outro não pode o inimigo vencer, a não ser Jesus, Cristo Jesus;  

Outro não tem contra a morte poder,  

A não ser Quem morreu sobre a cruz. 

 



104 - Chegado à Cruz  

Chegado à cruz do meu bom Senhor,  

Prostrado aos pés do meu Redentor,  

Ele atendeu logo ao meu clamor;  

Glória ao Salvador!  

 

Glória ao Salvador! Glória ao Salvador!  

Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador!  

 

Que maravilha! Jesus me amou,  

Tudo por graça me perdoou,  

Quebrou meus laços e me livrou;  

Glória ao Salvador!  



 105 - Quando a vida fenece  

D                                                           G              D                    A7    D 

Quando a vida fenece e esfria seu ardor, Quando a vista não mais gozo dá,  

                                                                        G      D        A7            D               

Quando o corpo enfraquece e passa seu vigor, Quem é que então vos valerá?  

                                          G    D                 G   D      E                         A7 

Há quem dê perdão ao contrito: Cristo, Cristo diz-vos: «Vinde a Mim».  

        D                                                                          A7                         D 

Ele tem esperado, querendo vos salvar; Oh! Já deveis dizer-Lhe: «Sim».  

 

Quando o lucro guardado fugir da vossa mão E se encher a vida de amargor;  

Quando o bem desejado buscardes vós em vão, Quem sentirá por vós amor?  

 

Há Quem seja o amigo do triste: Cristo, Cristo quer vos proteger.  

Ele quer ser Amigo, Consolador real, De quem quer Sua bênção ter.  

 

Brevemente este mundo não vos dará prazer, Nem tereis mais dele a protecção;  

Sem ter gozo profundo, sem força, sem poder, Que sorte alcançareis então?  

 

Há Quem hoje queira valer-vos: Cristo, Cristo, Ele é Salvador.  

O Seu braço potente vos pode proteger; Fiai-vos já no Seu amor! 



106 - Eternidade  

A vida é nuvem que se esvai, É transitório o seu fulgor,  

É folha que no Outono cai, No seu prazer se encontra a dor!  

 

Eternidade para mim, eternidade para ti;  

Oh, qual será o teu lar, enfim, 

Saindo desta vida aqui?  

 

Que importa a vida mundana, Se um dia, é certo, a morte vem  

E toda a glória terreal Jamais será da morte além?  

 

Vaidade cerca tudo aqui, Canseira em tudo se achará;  

Mas com Jesus na glória ali O gozo nunca cessará!  

 



107 - Abrigo feliz 
F                     C7                    F 

Abrigado no Senhor sempre há paz, sim, paz!  

           C7                          F 

Há consolo pra os aflitos E perdão para os contritos;  

             C7       F                           Bb     F 

Abrigado no Senhor sempre há paz, sim, paz!  

                             C7                      F 

Confiando em Seu amor, sempre há paz!  

            C7   F                                             C7     F 

Tenho paz e perdão e prazer, Abrigado no Senhor.  

            C7    F                              Bb                   C7      F 

Tenho paz e perdão e prazer, Confiando em Seu amor!  

 

Garantido por Jesus há perdão, perdão!  

Há perdão real, perfeito, E poder de andar direito;  

Garantido por Jesus há perdão, perdão!  

Confiando em Seu amor, há perdão!  

 

Trabalhando pra Jesus há prazer, prazer!  

É prazer contar a história De Jesus, o Rei da Glória;  

Trabalhando pra Jesus, há prazer, prazer!  

Confiando em Seu amor, há prazer!  

 



108 - TERNO, SUAVE 

 

Ab                       Db               Ab                       Bb            Eb 

Terno, suave está Cristo chamando, por mim chamando e por ti; 

Ab                    Db                 Ab   Db            Eb            Ab 

Mui paciente, velando e esperando sempre por mim e por ti. 

 Eb              Ab    Bb                  Eb 

Vem já, vem já! Alma cansada vem já! 

Ab                        Db             Ab 

Terno suave está Cristo chamando 

Db              Ab   Eb    Ab 

Chama: «Ó pecador, vem!» 

  

Como adiar, se a Jesus interessa, salvar-me a mim e a ti? 

Como hesitar, ante a rica promessa que faz a mim e a ti 

  

O tempo foge, os minutos se escoam, fogem de mim e de ti 

Ecos de morte se acercam e soam perto de mim e de ti! 

  

Oh que inefável amor, que cuidado, a mim promete e a ti! 

Como Ele apaga e perdoa o pecado, perdoa a mim e a ti! 

 



109 - Vem, pecador  

Pecador, que estás sem Cristo, Vem, do mundo de ilusão,  

Vem, das trevas do pecado, Vem, recebe a salvação.  
  

Oh! Vem já, sim, vem já;  

Só Jesus te salvará.  
 

Vem, se vives já cansado, Vem, recebe o Seu perdão,  

Pois o Seu amor insiste, Quer te dar a salvação.  
 

Vem, recebe a Sua graça, Sua paz e protecção;  

O Seu fardo é sempre leve, Grande é Sua salvação.  
 

Vem, aceita o Seu convite, Vem andar na rectidão;  

Não hesites, vem agora, Pois só nEle há salvação 

 



110 - Vem, vem  

Vem, vem ao Salvador, tu que distante estás;  

Jesus, o Mediador, com Deus fez nossa paz.  

Vem, vem, ó pecador, no teu pecado e mal;  

Jesus, o Salvador, dá bênção sem igual.  

Vem, Vem, vem!  

 

Vem, vem ao Salvador; eis sobre a dura cruz  

Morreu teu Redentor, a Vida, Amor e luz;  

Fazendo expiação, e pela morte, ali  

Obteve a redenção, que em graça oferta a ti.  

Vem, vem, vem!  

 

Vem, vem ao Salvador; recebe Seu perdão,  

Pois Ele tem amor e terna compaixão.  

Tu, oprimido, vem! Tu, que cansado estás!  

Jesus agora tem pra ti perdão e paz.  

Vem, vem, vem!  

 



111 - Rendição  

Abismado em meu pecado, Venho a Ti, Senhor,  

Procurando salvação No Teu sangue remidor.  
 

Salvador Jesus, sou um pecador;  

Confiando em Teu perdão,  

Eu venho a Ti, Senhor.  
 

Minhas obras são inúteis Para me salvar,  

Mas Teu sangue é eficaz Para me purificar.  
 

Sei que Tu na cruz morreste, Mesmo em meu lugar  

Pois quiseste, por amor,Meus pecados expiar.  
 

Eu agora a Ti me entrego, Salvador Jesus.  

Quero sempre Te agradar E contigo andar na luz.  

 



112 - A cruz de Cristo  

Cristo, que na cruz morrendo nos ganhou a salvação,  

Tem poder aqui na terra de outorgar-nos o perdão.  

A Jesus é que pertence o poder de perdoar  

E do jugo do pecado nossas almas libertar.  
  

Vem, oh, vem aos pés de Cristo, o bondoso Salvador!  

Ei-Lo pronto a perdoar-te: Vem agora, ó pecador!  
  

Ao ladrão agonizante, que por graça suplicou,  

Cristo, nesse mesmo instante, plenamente perdoou.  

O Seu sangue purifica o mais ímpio pecador  

Que, largando seus pecados, vem render-se ao Salvador.  
  

Dos que sentem seus pecados, Oh, quão perto Cristo está!  

Ele ao pecador contrito do perdão certeza dá!  

Os seus braços Ele estende, Sim, estende-os mesmo a ti;  

Lança-te aos Seus pés, clamando: «Eis-me, ó Salvador, aqui!»  

 



113 - Precisando o Teu perdão  

Precisando o Teu perdão, Do meu mal a salvação,  

Luz, vigor, consolação, Venho a Ti, Senhor.  
 

Outro Redentor não há; Outro não me perdoará,  

Nem me purificará; Venho a Ti, Senhor.  
 

Para só de Ti obter Graça, direcção, poder;  

Para a Tua glória ver, Venho a Ti, Senhor.  
 

Por ser fraco, sem vigor, Por saber que és Redentor,  

Pra chamar-Te meu Senhor, Venho a Ti, Jesus.  
 

Venho tal e qual estou; Venho a Quem me resgatou.  

Tudo em Ti minha alma achou! Venho a Ti, Senhor  

 



114 - Sempre o mesmo Salvador 

Se a salvação eterna deveras desejais,  

Oh, vinde sem demora, sim, vinde como estais!  

Eis Cristo pronto a perdoar a todo pecador,  

Pois Quem morreu na cruz por nós É o mesmo Salvador!  
 

Vinde já, vinde já,  

Vinde ao mesmo Salvador! 
 

Jesus, com simpatia, enquanto aqui andou,  

Bondade, graça e bênçãos a todos dispensou.  

E ainda hoje, todos quantos venham ao Senhor,  

Aqueles dons receberão Do mesmo Salvador!  
 

Na cruz de Jesus Cristo foi feita a redenção;  

Chegai-vos, pois, a Ele e encontrareis perdão.  

Sem mais reservas confiai, rendei-vos ao Senhor,  

E a vida eterna recebei Do mesmo Salvador.  

 



115 - Oh! Qual será?  

Feliz será pra todo o sempre Quem salvação em Cristo achar;  

Mas infeliz eternamente Quem Seu convite desprezar.  

 

Oh qual será? Oh, qual será a tua sorte no porvir?  

Oh qual será? Oh, qual será a tua sorte no porvir?  

 

Em breve irás à sepultura, A morte não evitarás;  

Mas, crendo em Cristo, desde agora Da perdição te salvarás.  

 

Irás viver eternamente Na luz com teu bom Salvador?  

 Ou ficarás bem longe dEle, Nas trevas tristes do pavor.  

 

No céu o Salvador espera Os que remiu por Sua cruz.  

Felizes são eternamente Os crentes salvos por Jesus.  

 



116 - A Mensagem do Evangelho  

G         D                 G                     D      G 

A Mensagem do Evangelho Preciosa Nova é  

             D             G                    D     G 

De uma salvação eterna Recebida pela fé:  

             C                 G                D      Am      D 

Eis Que Cristo pra salvar-nos, Sua vida deu na cruz,  

                       G                             D      G 

Mas agora, ressurgido, Assentado está na luz.  

                                    D                G 

As novas proclamai. As novas proclamai   

          C                       A7  D 

Que a Salvador por nós morreu;  

G             D       G 

As novas proclamai!  

 

Boa Nova do Evangelho, Revelando tanto amor!  

É remédio soberano Para um mundo pecador.  

Aos cansados e oprimidos Nós devemos proclamar  

Como o Salvador do mundo Veio para os resgatar. 



117 - Tempos houve  

C                                                        G7                                C 

Tempos houve em que vivi sem Deus; Não andei nos bons caminhos Seus,  

                                                     F  G7 C 

Nem quis dirigir os passos meus ao Salvador.  

F                                   C             G7                             C              

Oh, quão grande é esta redenção! Tão completa e livre a salvação!  

F                                  C                F  G7 C 

Com louvor as santos cultos dão ao Salvador!  

 

Sua voz enfim me despertou; Seu amor meu coração ganhou;  

Por Seu sangue foi que me salvou meu Salvador.  

 

Já confesso Cristo meu Senhor; Hoje nEle tenho um Protector  

E me alegro no divino amor do meu Jesus.  

 

Em Jesus eu todo o bem achei; Reconheço-O Soberano Rei,  

E pertenço agora à santa grei do Bom Pastor.  

 

Foi de Deus o plano de salvar; Foi de Deus o feito singular;  

Foi de Deus a graça de nos dar o Salvador.  

 



118 - Ide, chamai  

lde chamai todo pecador  

Para a festa que Deus proveu;  

Chamai-os agora com terno amor,  

Para as bênçãos que vem do céu.  

 

Lá dos caminhos, lá das valadas,  

Lá das veredas da mal,  

Chamai, chamai toda pecador  

À festa celestial.  

 

lnda há lugar no banquete ali;  

Sua mesa fartura tem.  

O Rei preparou Sua festa já  

E convida, dizendo: «Vem!»  

 



119 - O sangue de Jesus  

F            C7      F                          C7 

É Teu precioso sangue, Salvador Jesus,  

F            C7         F   C7  F       Bb       F 

Que me lava do pecado, para andar na luz.  

C7                  Bb       C    F                       C7 

Sim, Teu precioso sangue, Cristo Salvador,  

F    C7          Bb       C7      F             Bb         f 

Tu por mim ali verteste, em Teu grande amor.  

 

Não é pelos meus esforços que me vou salvar,  

Mas, Senhor, por teres feito tudo em meu lugar.  

 

Por Teu sangue resgatado já pertenço a Ti;  

Para Ti desejo agora trabalhar aqui.  

 

Já por meio do Teu sangue redimido estou  

E, por Ele feito idóneo, para a glória vou. 

 



120 - Vinde vós  

G              D                     G                    D 

Vinde vós que na tristeza, caminhais sem luz; 

G              D                  C         D  G 

Quem vos chama com ternura é Jesus!  

 

Vida, gozo, paz, descanso, tudo vos ganhou  

Pela cruz, onde o Seu sangue derramou.  

 

Não somente quer salvar-vos: quer-vos para Si;  

Para serdes Seus amigos, mesmo aqui.  

 

Tudo o mais abandonando, sem mais resistir,  

Vinde, Seu amor e graça possuir! 

 



121 - Proclamemos a mensagem  

Proclamemos a mensagem do bendito Salvador  

Que na cruz foi levantado pra salvar o pecador.  

 

Que gloriosas novas! Por fé no Redentor,  

Há salvação eterna pra todo pecador.  

 

Uma expiação perfeita, Jesus Cristo efectuou  

E, da morte ressurgido, Ele a paz anunciou.  

 

Contemplemos as feridas que no mundo recebeu;  

Mas, de glória revestido, eis Aquele que sofreu.  

 

Esperamos ver Seu rosto, pois o mesmo Salvador,  

Que na cruz foi levantado, voltará com resplendor.  



122 - Foi grande amor  
Bb                                                          F 

Longe andava do meu Deus, Longe do Salvador,  

Eb                                  F                             Bb 

Mas raiou a luz dos céus, luz do Seu grande amor.  

                                                     Eb 

Meu estado me mostrou tão vil e pecador  

                      Bb        Eb      F       Bb 

E também me revelou Seu grande amor.  

        F       Bb                      Eb  

Foi grande amor, Foi grande amor  

                         Bb       C7              F 

Sim, Cristo me revelou Seu grande amor.  

 Bb  F         Bb                     Eb 

Foi grande amor, Foi grande amor  

                          Bb              F        Bb 

Sim, Cristo me revelou Seu grande amor.  

  

Perto agora estou de Deus, perto do Salvador,  

Perto assim também dos Seus pelo Seu grande amor.  

É Jesus, Amigo meu, cheio de compaixão;  

Sua morte já me deu: A salvação.  

 



123 - Rocha eterna  

Bb                                                       F               Bb 

Rocha eterna, meu Jesus, Que por mim na amarga cruz  

       F                     Bb            F              Bb 

Foi ferido em meu lugar, Morto para me salvar;  

                                                     F         Bb  

NEle quero me esconder, Pois me poderá valer,  

 

Minhas obras, bem o sei, Nada valem ante a lei;  

Se chorasse sem cessar, Trabalhasse sem cansar,  

Meu afã seria em vão: Só em Cristo há salvação.  

 

Nada trago a Ti, Senhor; Conto só com Teu amor.  

De perdão indigno sou E sem Ti perdido estou,  

Mas Teu sangue, ó Salvador, Lava o pobre pecador.  

 

Quando a morte me chamar E contigo eu for morar 

Rocha eterna, meu Jesus Que por mim na amarga cruz 

Padeceste em meu lugar, Quero sempre a Ti louvar.  

 



124 - Mensagem real 

Sou mensageiro aqui dum grande Salvador,  

Que me livrou do mal e fez-Se meu Senhor; 

E manda-me falar do Seu amor sem par  

Aos companheiros meus aqui.  
  

Proclamo o Nome de Jesus, que me remiu por Sua cruz. 

Há nEle salvação, paz, reconciliação; Há nEle vida, graça e luz.  
  

Desejo anunciar a todo pecador  

Que salvação do mal, por Cristo, o Redentor  

Já pode desfrutar, querendo confiar  

Naquele que morreu na cruz.  
  

É graça singular, é bênção sem igual,  

Que aos homens, pela cruz, Deus dá perdão real  

Quando contritos vem a Cristo o Sumo Bem,  

Pra salvação obter por fé. 



125- Amor insigne  

Gm  D   Eb D        Gm 

Eis amor insigne, imenso, 

Bb F   Gm     Cm D  Gm 

Vasto como o vasto mar! 

             D Eb   D  Gm 

Eis, em Cristo revelado, 

Bb F   Gm       Cm  D   Gm 

Esse amor que não tem par! 

Bb          F        Gm        D 

Que não muda! Que não finda! 

Eb           F        Gm   F  Bb 

Que os perdidos quer salvar! 

 

 Eis na cruz, em pleno acordo, 

A justiça com o amor! 

Eis ali como Ele é justo 

E também é Salvador! 

Como Deus o mal detesta! 

Como Ele ama o pecador!  

 



126- Eis-me vencido  

Db         Ab     Gb         Db  Gb         Db            Eb        Ab 

Eis-me vencido por Teu amor e, confessando que sou pecador, 

Db          Ab          Gb     Ab  Gb  Db               Ab        Db 

Venho, Senhor, em Ti confiar; Só Tua graça me pode salvar. 

Nada de preço posso trazer; É Tua cruz que me pode valer. 

Minha alma quer em Ti descansar; Só Tua graça me pode salvar. 

 

Bem descansado, meu Salvador, Longe do mal quero andar, ó Senhor; 

É meu anelo sempre mostrar que Tua graça me pode salvar. 

 

Santificado, perto de Ti quero ficar, pois de Ti recebi 

O meu resgate, e quero provar que Tua graça me pode guardar.  



127- Oh, vinde a Mim  

  “Oh, vinde a Mim, descanso vos darei. Vós, oprimidos, vinde, recebei 

A verdadeira paz que não tem fim”, Cristo Jesus é Quem vos fala assim. 

 

“Oh, vinde a Mim! Oh, vinde a Mim! 

Oh, vinde a Mim! Eu vos aliviarei, 

Vos aliviarei, vos aliviarei”. 

 

  Vinde a Jesus: tereis consolação. Outro não há que fez expiação; 

É só Jesus capaz de vos valer; O Seu perdão, pois, vinde receber. 

 

  Vinde a Jesus: felizes vos sereis; Bênçãos celestes vós alcançareis. 

Por Seu amor e pelo Seu poder, Aos pobres Cristo faz enriquecer.  



128- Cristo te espera  

 Cristo te espera, amigo, 

Querendo tua alma salvar; 

Espera, sim, mui paciente, 

As bênçãos celestes te dar. 

 

Vem, vem, oh, vem.    ) 

           Vem agora a Jesus!   )  ( bis) 

 

  Cristo te chama agora; 

Recebe-O sem mais demorar. 

Talvez amanhã seja tarde: 

A vida vai breve passar.  



129- A Rocha inabalável  

F                             C7        F      Bb        C7        F 

Em Cristo ponho a minha fé, qual Rocha inabalável é. 

                            C7                    Bb               C7   F 

Na cruz, por mim Jesus sofreu, em meu lugar a vida deu. 

                       Bb                    F                           C7 

A minha fé na Rocha está; Em outro salvação não há.   (bis) 

 

  Minha esperança firme está, pois sempre minha fé será 

Na morte do meu Salvador e no Seu sangue expiador. 

 

 E quando Cristo me levar ao Seu celeste e santo lar, 

Da Sua cruz lembrar-me-ei e ao meu Senhor eu louvarei.  



130- Estou salvo  

  Eu creio, sim! Eu creio, sim! 

Que Cristo tem amor por mim! 

Eu creio, sim! Eu creio, sim! 

Que sente amor por mim! 

 

  Eu creio, sim! Eu creio, sim! 

Que meu Jesus morreu por mim! 

Eu creio, sim! Eu creio, sim! 

Jesus morreu por mim! 

 

  Sou salvo, sim! Sou salvo sim! 

Porque Jesus morreu por mim! 

Sou salvo, sim! Sou salvo, sim! 

Jesus morreu por mim!  

 



131- Noventa e nove ovelhas há  

Noventa e nove ovelhas há seguras no curral; 

Mas uma longe se afastou do aprisco pastoral 

A errar nos montes de terror, distante do fiel Pastor. 
 

 “Noventa e nove, ó Bom Pastor, a Ti não bastarão?” 

“A errante é Minha”, respondeu Com firme convicção. 

“Por toda a parte vou andar, a minha ovelha a procurar”. 
 

 Ninguém jamais irá supor quão triste o Seu penar, 

Quão fundos vales percorreu a ovelha a procurar. 

E, enfim, ouviu o seu balir, achou-a quase a sucumbir. 
 

 “Por toda a estrada, donde vem, que sangue vejo ali?” 

“Com dor a ovelha procurei, o sangue Meu verti”. 

“Teus pés e mãos sangrando estão, magoado foi Teu coração!” 
 

 Do monte vem aclamações! É a voz do Bom Pastor! 

Ressoa em notas triunfais o salmo vencedor! 

E os anjos louvam lá nos Céus:“A errante já voltou a Deus!”  

 



132- Amigo verdadeiro  

  Um amigo há verdadeiro, Cristo, o Senhor, 

Que sofreu sobre o madeiro a nossa dor. 

Este Amigo moribundo, padecendo pelo mundo, 

Revelou amor profundo. Que grande amor! 

 

  Vida eterna é conhece-Lo, Cristo, o Senhor. 

Quem quiser, depressa venha ao Redentor. 

Por nós todos derramava o Seu sangue, pois amava 

Os perdidos que chamava. Que grande amor! 

 

  Ontem, hoje e para sempre Cristo, o Senhor, 

Permanece sempre Amigo do pecador. 

É maná para o deserto, guia no maior aperto; 

Seu socorro é sempre certo. Que grande amor! 

 



133- O Salvador sofreu  

     Am           Dm          Am         E 

 Lá fora de Jerusalém o Salvador sofreu; 

       Am                   Dm   Am  E     Am 

Foi levantado numa cruz e Sua vida deu. 

 

 Nós não podemos compreender a dor que padeceu 

Sabemos que por nos amar  Jesus ali morreu 

 

  Não foi achado mais ninguém, na vasta criação, 

Idónea para efectuar a nossa salvação. 

 

 Oh, quanto, quanto nos amou Jesus, o Salvador! 

Devemos nEle confiar e dar-Lhe nosso amor.  

 



134- Filhos de Deus 

Eb                            Bb 

Filhos de Deus! Que alegre verdade! 

              Ab               Eb 

Livres do jugo! Oh, felicidade! 

                Cm     Bb      Ab 

Livres da morte e da punição, 

                 Eb    Bb    Eb 

Livres da eterna perdição! 

Bb          Eb              Ab       Eb 

“Duma só vez!” Oh, graça admirável! 

Bb          Eb           Bb         Eb 

“Duma só vez!” Oh, nova aceitável! 

             Bb                        Ab 

Por Sua cruz, pela obra que fez, 

            Eb          Bb      Eb 

Cristo remiu-nos duma vez. 

 

Pelo Seu sangue Cristo salvou-nos; 

Por Sua morte Cristo livrou-nos 

Do julgamento e condenação, 

Com a gloriosa redenção.  



135- Cada coração procura  

1  Cada coração procura 

Onde possa descansar, 

Mas descanso verdadeiro 

Só Jesus o pode dar. 

 

Cristo sempre e tão somente, 

Cristo, Salvador e Rei! 

Meu Amigo, meu Abrigo, 

Tudo, tudo nEle achei! 

 

2  Hoje a Ti Jesus, me entrego, 

Ó bendito Salvador! 

Sejas Tu, Jesus, pra sempre 

O meu Rei, meu bom Senhor!  



136- Luz divina  

  Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, 

Quem pode encarar Aquele que do sol é Criador? 

Nunca o pecador culpado pode junto a Deus estar; 

Só Adão bem perto estava, perto, antes de pecar. 

 

 Luz pra a qual o sol é trevas, quem Te pode contemplar? 

Nossos olhos nus, humanos, não Te podem encarar. 

Fogo sobre a arca santa, sarça ardente no Sinai, 

São figuras só da glória do Senhor, do Eterno Pai. 

 

Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, 

Cristo, o Filho, fez-Se carne, fez-Se nossa Redenção. 

Para que na glória eterna nós miremos-Lo sem véu, 

Cristo padeceu a morte, dando-nos entrada ao céu.  



137- A cidade celeste  

G                         Em    D            C         D 

Há nos mais altos céus, onde não entra o mal, 

G                 Am      C     G              D    G     

Uma cidade, Uma cidade com glória divinal. 

 

Os cidadãos do céu sempre felizes são 

E eternamente a Deus louvores dão. 

 

Como chegou ali tão grande multidão, 

Santificada, livre da maldição? 

 

Foi pela redenção feita por Sua cruz; 

Foi pelo sangue vertido por Jesus. 

 

E nós podemos ir para esse lar de amor, 

Purificados no sangue do Senhor.  



138- No lar celestial  

F                    Dm         C7 

No lar celestial do santo Deus 

                  F                C7   G7         C7 

Não pode entrar o mal, nem homens réus. 

              F         C7                  F 

A morte cessará, paz perfeita reinará 

Bb F           C7 F  Bb  C7      F 

E dor não haverá nos santos céus 

 

 No glorioso lar dos santos céus 

Os crentes vão morar junto com Deus; 

Felizes estarão, pois nos céus há perfeição, 

E sempre ali darão louvor a Deus. 

 

 No santo lar Jesus vive com Deus, 

Na resplendente luz dos altos céus; 

E Quem foi preparar para os santos um lugar 

Um dia há de voltar dos mesmos céus.  



139- Ao vir Jesus  

           Eb                                             Bb                                                       Eb 

Junto ao caminho um cego mendigava, vestido em trapos, triste, em aflição, 

                              B                           Eb                                 Bb                  Eb 

Envolto em trevas a tremer se achava, mas veio Cristo e foi-se a escuridão! 

                               Bb                       Eb                       Bb                       Eb 

Ao vir Jesus, consigo traz vitória; De todo o mal nos traz libertação. 

                                                               Ab                 Eb    Bb                Eb 

Há vida nova, gozo e plena glória ao vir Jesus morar no coração! 

 

Deixando o lar um homem longe andava, entre os sepulcros fez habitação; 

Pelos demónios possuído estava, mas veio Cristo e trouxe a salvação! 

 

Chegou a morte, oh, mágoa dolorida! e, das irmãs, o irmão arrebatou, 

Mas veio Cristo e devolveu-lhe a vida e em alegria o pranto transformou! 

 

E ainda hoje os homens tem provado que Cristo pode dar libertação 

Das vis paixões, do vício e do pecado quando Ele vem morar no coração.  

 



140- Aleluia 

         G                 D         G  C        G           D            G 

 A mensagem do Senhor; aleluia! É cheia de perdão e amor! 

                        D           G C             G                  D          G 

Cristo Salva o pecador; aleluia! Salva até por meio de um olhar! 

                            D          G               A7 D 

Oh! Olhai, pois e vivei! Confiai só em Jesus! 

        G            D        G C              G                     D       G 

Ele salva o pecador; aleluia! Salva até por meio de um olhar! 

 

Vossa culpa já levou; aleluia! Jesus a satisfez na cruz. 

Sua vida já entregou; aleluia! Para vos apresentar a Deus. 

 

Sua graça nos legou; aleluia! Eterna vida lá nos céus. 

Confiai só em Jesus; aleluia! Convertei-vos hoje mesmo a Deus. 

 

Aceitai a salvação; aleluia! Segui o passos do Senhor. 

Proclamai o Seu perdão; aleluia! Exaltai o grande Redentor!  





















150- Desejo brilhar  

Bb                         F     Bb      F             Bb 

Por Ti, Jesus, meu Salvador, desejo aqui brilhar 

                     Eb       F         Bb         F    Bb 

E Teu divino e santo amor a todos demonstrar. 

 

Sou tão pequeno e sem valor, tão pouco sei fazer, 

Porém, confio em Ti, Senhor, e peço o Teu poder. 

 

Menino foste aqui, também, e sabes me entender; 

Na fé, no amor e em todo o bem, Ajuda-me a crescer. 

 

Assim, por Ti eu brilharei, meu bom Senhor Jesus, 

E mui feliz eu viverei, andando em Tua luz. 

 



151- Cantam glória  

G                        D                G 

Cercando o trono do Senhor, meninos estarão 

          C                      D                       G 

E, em coro cheio de fervor, alegres, cantarão 

D         G          D        G               D   G 

Dando glórias, honras e louvores a Jesus. 

 

Com que motivo cantarão louvores a Jesus? 

“Por sermos salvos”, nos dirão, “Mediante a Sua cruz 

Damos glórias, honras e louvores a Jesus”. 

 

E que meninos hão de ter nos céus o seu lugar? 

Aqueles que hoje querem crer em Cristo e aqui andar 

Dando glórias, honras e louvores a Jesus. 

 

Louvor fervente, sem igual meninos cantarão, 

Alegre culto cordial de eterna gratidão, 

Dando glórias, honras e louvores a Jesus.  



152- Jesus e as crianças 

Eb                                     Ab                        Eb 

Cristo sente amor por mim! Com certeza eu creio assim. 

                                         Ab    Eb        Bb        Eb 

Por amor de mim morreu: Vivo está pra mim no céu. 

                Ab      Eb            Bb 

Cristo nos ama! Cristo nos chama! 

 Eb           Ab            Eb    Bb      Eb 

Cristo proclama tão grande salvação! 

 

 Cristo tem por mim amor e Se fez meu Salvador; 

Hoje ainda tem prazer em meninos receber. 

 

 Por gozar Seu rico amor hei de amar meu Salvador; 

E desejo aqui mostrar Seu amor tão exemplar. 

 

Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará, 

Afinal, ao céu de luz os que resgatou na cruz  

 



153- Falem de Jesus 

Falem de Jesus, crianças, contem como padeceu, 

Como, pelas nossas almas, Ele sobre a cruz morreu. 
 

Vamos, sim, falar de Cristo, O bondoso Jesus Cristo; 

Vamos, sim, falar de Cristo, que por nós sobre a cruz morreu. 
 

Contem Sua vida humilde, Sua eterna compaixão; 

Contem Seus preceitos santos, Sua oferta de perdão. 
 

Seja a todos publicado quanto vale a Sua cruz, 

Onde o mal foi expiado pelo Sangue de Jesus. 
 

Digam que, já ressurgido, Elevado ali nos céus, 

Cristo ainda dá de graça salvação aos homens réus. 
 

Aos amigos, pais, parentes, repeti-o com amor, 

Té que cada um entenda ser Jesus seu Salvador.  



154- Podem todos vir  

“Deixai que venham a Mim meninos”, outrora disse Jesus assim; 

E Sua voz ainda vos chama: “Vinde, meninos. Oh! Vinde a Mim!” 

 

Podem todos vir aos pés do Salvador, entoar-Lhe gratos hinos de louvor. 

Cristo não muda, nem mudará; inda as crianças receberá. 

 

Pouco depois de assim convidar-nos, Cristo na cruz por nós padeceu; 

Muitas crianças já tem com Ele parte nos santos gozos do céu. 

 

Quantos meninos, ainda descrentes, não vem a voz de Cristo escutar; 

Como fazia o pródigo filho, buscam seu gozo longe do lar. 

 

Cristo, que deu por nós Sua vida, vive por nós agora nos céus; 

Mui brevemente vem recolher-nos para vivermos sempre com Deus.  



155- Oração infantil  

Jesus escuta a voz terninha da criancinha em oração, 

E também sabe os seus intentos, os pensamentos do coração. 

 

Às nossas preces Jesus atende e compreende nossa intenção; 

Jesus escuta a voz terninha da criancinha em oração. 

 

Não é bastante, quando ajoelhemos, que pareçamos a Deus orar; 

Com nossas bocas sempre devia em harmonia nossa alma estar. 

 

Contemos todos nossos cuidados, bem confiados no Seu amor; 

O que for útil receberemos se fé tivermos no Salvador.  

 



156- Dois olhozinhos 

Dois olhozinhos recebi para na Bíblia ler de Ti 

Dois ouvidos para escutar, Tua Palavra aproveitar: 

Os meus dois lábios, ó Senhor são para cantar o Teu louvor. 

 

Com meus dois pés desejo andar no bom caminho ao Santo Lar; 

Com duas mãos Te quero servir, para meu tempo aqui remir; 

Meu coração e meu amor a Ti ofereço, ó meu Senhor.  

 



157- Amigo dos meninos  

D  A7   D  G  D          A7            D 

Amigo dos meninos! Benigno Salvador! 

D       A7   D  G  D          A7                    D 

Connosco sê presente, ó meigo e bom Pastor! 

                G                                         A7  D 

Teus cordeirinhos guia com branda compaixão; 

                                             Em      A7   D 

A excelsa graça dá-nos de um recto coração. 

 

Teus santos mandamentos ensina-nos a amar 

E tudo o que Te ofende, de nós longe afastar. 

Em todos os estudos que temos hoje aqui, 

Sejamos instruídos, ó grande Deus, por Ti.  

 



158- Na vida terrestre  

O meigo Jesus, nos Seus dias aqui, quando Ele entre os homens andou, 

Meninos judeus, atraindo pra Si, nos braços os mesmos tomou. 

As mãos sobre as suas cabeças impôs, Sua bênção celeste lhes deu: 

“Que venham a Mim”, disse o terno Jesus, “Dos tais é o reino do céu”. 
 

Felizes meninos! Que graça sem par tal bênção de Deus receber! 

Quisera também essa graça gozar, feliz eu havia de ser! 

Mas gozo em saber que, ainda, Jesus Sua bênção a todos quer dar; 

Por isso, Ele deu Sua vida na cruz e pode aos meninos salvar. 
 

Portanto, Jesus, com certeza, dará tal bênção a quem a buscar. 

Sim, essa ventura, feliz, gozará quem quer que em Jesus confiar. 

Dos céus chama, agora, as crianças a Si, motivado por Seu grande amor, 

E com alegria recebe-as ali O meigo e bondoso Senhor. 
 

Agora, Seu rosto não podem ver, nem Suas Palavras ouvir, 

Mas Sua verdade eles bem podem crer e a paz dentro da alma sentir. 

O sangue vertido por Cristo na cruz, Seu valor nunca mais perderá; 

Qualquer pequenino que for a Jesus a vida e a paz gozará.  



159- O Amigo dos meninos  
O AMIGO dos meninos no céu glorioso está, Amigo que não muda,  

Nem jamais falhará. Terrestres amizades acabam afinal, 

Mas Cristo é grande Amigo, eterno e sem igual. 
 

Um LAR para os meninos existe já nos céus; morada em que, glorioso, Jesus está 
com Deus. As glórias do Cordeiro nos céus nós vamos ver, 

E lá não há mais choro nem aflição qualquer. 
 

Também para os meninos DESCANSO há lá no céu e um Santuário puro no qual não 
há mais véu. Liberto do pecado, que ali não pode entrar, 

Então o jovem crente seguro vai ficar. 
 

COROAS lá se encontram, da vida e rectidão, que os crentes redimidos de Deus 
receberão; E prémios gloriosos Jesus aos Seus dará, 

Porque por Deus sofreram enquanto andaram cá. 
 

Um CÂNTICO os meninos na glória entoarão, e nem os santos anjos canta-lo 
poderão. Seu Rei os anjos chamam a Cristo, seu Senhor, 

Mas nós O confessamos ser nosso Salvador. 
 

E todas estas BÊNÇÃOS são dadas pelo amor, Provado até a morte do terno 
Salvador, aos pequeninos crentes que seguem a Jesus 

E salvos são por Ele, mediante a Sua cruz. 



160- Vieram a Cristo  

C  G7     C         F        C      G7      C 

Vieram a Cristo as mães com seus meninos 

              G7   C         G7 C  G7                         C G7   C        F    C 

A fim de que pusesse sobre eles Sua mão; mas certos servos do Senhor 

           G7 C    F     G7 C    F   G7    C      F           G7   C 

Às criancinhas, com rigor, queriam vedar essa apresentação. 

 

De Cristo ignoravam a terna simpatia, 

Pois Ele os pequeninos nunca desprezou assim; Seu feito o Mestre reprovou 

E com amor lhes observou: “Deixai os meninos que venham a Mim”. 

 

E não muda nunca Seu coração clemente; 

Em nada tem mudado Seu divino, terno amor, 

Pois hoje ainda quer chamar e com favor abençoar 

Aos que vejam nEle seu bom Salvador. 

 

Oh! Vinde, meninos, tereis em Jesus Cristo 

Um bom Amigo, terno Guia e forte Salvador. 

A todos manda convidar que venham com Seu Pai gozar 

As bênçãos eternas do Seu grande amor. 

 



161- Dou-lhes a vida eterna  

“Dou-lhes a vida eterna; 

Nunca perecerão. 

Ninguém as pode arrebatar 

Da minha mão, da Mina mão. 

 

Meu Pai é sobre todos, 

Foi Ele Quem mas deu; 

Ninguém as pode arrebatar 

Da Sua mão, da Sua mão”.  
 



162- Vinde, meninos  

Bb                                  Eb 

Vinde, meninos, vinde a Jesus! 

F                         Bb 

Ele ganhou-vos bênçãos na cruz! 

                                  Eb   F                        Eb 

Os pequeninos Ele conduz. Oh, vinde ao Salvador! 

                      Cm 

Que alegria! Sem pecador ou mal, 

 F                Bb 

Reunir-nos todos, afinal, 

                             Eb      F                    Bb 

Na santa pátria celestial, com nosso Salvador! 

 

Cristo vos ama; bem Ele o diz; 

Quer receber-vos no bom país, 

Quer conceder-vos vida feliz. Oh, vinde ao Salvador! 

 

Eis a chamada: “Oh, vinde a Mim!” 

Outro não há que vos ame assim; 

Seu é o amor que nunca tem fim! Oh, vinde ao Salvador!  



163- Crianças fracas 

C                                Am              G7          C        G7 

Crianças fracas somos nós, sem importância, sem poder; 

    C                      F        C                G7     C 

E que serviço de valor podemos por Jesus fazer? 

 

Ah! Sempre pode obedecer o jovem crente ao seu Senhor, 

Lutando contra a tentação e o bem fazendo com fervor. 

 

Se quer surgir um génio mau, ou vem à boca a maldição; 

Se à ira querem provocar, ou se sofremos aflição - 

 

Então devemos reprimir o nosso génio natural 

E pela graça do Senhor ganhar vitória sobre o mal. 

 

Por modos brandos, com amor, façamos entre todos paz. 

O crente não vai contender, mas sempre bem aos outros faz. 

 

Qualquer criança pode ter o gozo de servir a Deus; 

E seus serviços filiais reconhecidos são nos céus.  



164- Jesus te chama  

C                         F     C             G           C       G         C 

Jesus te chama, cheio de amor; inda chama, chama pra Si. 

                          F      C                              F        G7   C 

Ele recebe, sim, seja quem for; sempre Ele chama por ti. 

 

Quantos meninos ouvem a voz? Inda chama, chama pra Si. 

Ei-Lo sofrendo a morte por nós! Hoje Ele chama por ti! 

 

Quem nos entende como Jesus? Inda chama, chama pra Si. 

Quem nos protege nas trevas ou luz como Quem chama por ti? 

 

Sua voz meiga deves ouvir; Inda chama, chama pra Si. 

Por que não queres ao Salvador vir? Sempre Ele chama por ti! 

 

Podes com Cristo sempre contar: Inda chama, chama pra Si. 

Vem, pois, a Cristo sem mais hesitar, desde que chama por ti.  

 



165- Quão bonito  

F                   C7    Bb    F                C7 

Quão bonito ouvir cantar a Jesus louvores 

F          C7          Bb   F                C7   F 

De crianças em união, pelos Seus favores. 

                   Bb               F                C7 

Em louvor! Em louvor! Cantem os meninos, 

 F                      Bb     F         C7       F 

Adorando ao Salvador com alegres hinos. 

 

Satisfeitos, cantarão coros de meninos 

A Jesus com gratidão por Seus dons divinos. 

 

Bem convém chegar-se a Deus já na mocidade 

Para com Jesus andar em sinceridade. 

 

O que vem por Cristo ao Pai diz-se já bem-vindo; 

Esse então desfrutará Seu amor infindo. 

 



166.  EIS QUE PELOS VALES 

 
C                                      G 

Eis que pelos vales, montes e ribeiros,  

                                                        C 

Cristo, o Bom Pastor, busca Seus cordeiros.   

            G7         C                 E         F 

Com bondade imensa, Com paciente amor,  

                      C              G7    C 

Quer seguros tê-los, Seu Salvador. 

 

Do meu Bom Pastor sou Seu cordeirinho, 

 e seguro estou, inda que fraquinho.  

Quem me arrancará, da Sua Santa Mão  

Se entregar a Cristo meu coração? 

 

 



167 - Brilhando 

G                        D                                G 

Vejo no céu resplendente Do sol a clara luz; 

                              D                               G 

Quero viver, tão somente, Brilhando por Jesus. 

                     D                                         C 

Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz; 

 G                  D                                       G 

Brilhando, brilhando, Sempre brilhar por Jesus. 

 

Eu quero em tudo exalta-Lo, na escola e no estudar; 

Nem quero mesmo olvida-Lo em casa e no brincar. 

 

 Bonzinho pra toda a gente, assim me quer Jesus, 

Sempre com rosto contente brilhando como a luz. 

 

Do feio e triste pecado Jesus vem-me guardar! 

Por Ele em tudo amparado, eu quero sempre andar. 

 

Sendo esta a Sua vontade, Brilhando viverei; 

E, pela Sua bondade, Aos lindos céus irei.  



168- Teu cantinho  

G                                       D 

Manda-nos luzir o Senhor Jesus, 

                                G 

Como quando a vela dá de noite a luz. 

                                    C                  G 

Quer que nós brilhemos com a luz do céu; 

                               C  G D  G 

Eu no meu cantinho e tu no teu. 

 

Ao redor, então, manda a luz raiar, 

Pois que muitas trevas há que dissipar. 

Para reluzirmos Deus nos acendeu; 

Eu no meu cantinho e tu no teu.  

 



169- Salmo 73: 24-26  

“Quem tenho, ó Deus, no céu aí, 

Senão a Ti, somente a ti? 

E mais ninguém adoro aqui 

Além de Ti, somente a Ti”. 

 

“A Rocha deste coração 

És Tu, Senhor, e meu quinhão. 

Com Teu olhar guiar-me-ás 

E em glória me receberás”.  

 



170- Confiança  

Sobre a cruz, por meus pecados, 

Quis Jesus por mim morrer; 

Em Jesus refugiado 

Nada tenho que temer. 

 

Sei agora o que me alegra: 

Eu confio em meu Senhor. 

Em Jesus é que me alegro, 

Confiando em Seu amor.  

 



171- Só Cristo  

F                                  C7  F 

Só Cristo é meu Bom Salvador; 

                  Dm                     C7 

Só Cristo a mim tem grande amor. 

F                            C   F 

Só Cristo salva o pecador; 

                      Bb  C7     F 

Só Jesus Cristo e meu Senhor. 

 

Por Cristo só quero eu viver; 

Em Cristo só meu gozo ter. 

Com Cristo só também morrer; 

De Cristo só desejo ser.  

 



172- Deus está no céu  

Deus está no céu. Pode Ele ouvir o que um menino diz? 

Sim, ouve a oração e quer tornar-te bem feliz. 

 

Deus está no céu. E vê dali se acaso faço mal? 

Vê, sim, e lê no coração e sabe se és leal. 

 

Deus está no céu. Oh, poderei a vida nEle achar? 

Sim, já com salvação e paz Deus quer-te abençoar. 

 

Deus está no céu. E saberá se alguns dos Seus mentir? 

Sim, sabe; e ao pecador fará a Sua mão sentir. 

 

Deus está no céu. E cuidará dum Seu menino aqui? 

Ah, sim, decerto velará Com terno amor por ti.  

 



173- Pequenos raios  
F                          Bb                                F 

Dá Deus às criancinhas por onde Ele as conduz, 

                Bb                           F 

Tarefa gloriosa: brilharem por Jesus. 

                                C7                        F 

Sejamos, pois, uns raios de luz e puro amor 

                        Bb                        F 

A dissipar as trevas dispersas ao redor. 

                          C7                          F 

Pequenos raios somos da verdadeira luz; 

                        Bb                          F 

Em todos os lugares brilhemos por Jesus 

 

Nem sempre é muito fácil brilharmos por Jesus, 

Tristezas ameaçam cobrir a nossa luz. 

Mas como belos raios cumpramos a missão: 

Levamos alegria a todo coração. 

 

Quão alto privilégio brilhar é por Jesus 

E desfazer as trevas pra dar lugar à luz! 

Com Pensamentos puros e acções de vero amor, 

Sejamos raiozinhos, brilhando sem temor.  



174- Amo os cordeirinhos 

 Por amar meninos Deus mandou Jesus, 

Seu amado Filho, pra morrer na cruz. 

 

“Vinde a Mim, meninos”, diz o Salvador, 

“Amo os cordeirinhos, amo os cordeirinhos, 

Amo os cordeirinhos, sou seu Bom Pastor”. 

 

 “Deus não tem vontade”, disse o Bom Pastor, 

“Que nem um se perca, nem mesmo o menor”. 

 

  “Deixai vir meninos, não os impeçais, 

Meu celeste reino já pertence aos tais”. 

 

 Cristo agora vive com Seu Pai, com Deus; 

Inda nos convida do Seu lar nos céus.  



175- Salmo 119:18 e 51:15  

 “Abre Tu, Senhor, meus olhos bem 

Pra eu maravilhas ver na Tua lei, 

Na Tua lei”. 

 

“Abre Tu, Senhor, meus lábios já 

Pra eu Te louvar entoar no coração, 

Com gratidão”. 
 



176- O lar de amor  

Há um feliz lugar, longe daqui, 

Onde não há pesar; há glória ali. 

Os santos do Senhor cantarão o Seu louvor 

Naquele lar de amor, sempre, sem fim. 

 

Os salvos do Senhor hão de brilhar 

No divinal fulgor do santo lar. 

A Deus irão louvar, nunca mais irão pecar, 

Com Cristo irão reinar no lar de amor. 

 

Se queres ter lugar no lar de amor, 

Vem sem mais demorar ao Salvador. 

Oh! Por que duvidar? Se vieres sem tardar, 

Com Cristo irás morar no lar de amor.  



177- A vida com Cristo  

C                           Dm      G                          C 

Com Cristo sempre quero andar: De dia ao trabalhar, 

                              Dm   G 

No lar, na escola e no brincar, 

                                 C 

Com Cristo eu quero estar! 

                   F     G7          C    G7               C 

Cedinho devo ao Pai orar, À tarde, ao me deitar 

              F         Dm  G7                   C 

E, sem cessar, orar, orar, orar, orar, orar! 

 

Com Cristo a vida é sempre paz, é doce comunhão 

Que satisfaz, sim, satisfaz 

Meu frágil coração! 

 

A vida é bela com Jesus! É grande o meu prazer, 

Pois nEle tenho amor e luz; 

Com Cristo é bom viver!  



178- Fiéis ao Senhor  

Bb                             Eb        C7           F                 C7   F 

Seguindo a Jesus, andando na luz, Oh, sejam fiéis ao Senhor; 

      Bb                           Eb       c7 

Servindo em amor, com todo o vigor, 

          F     Bb       F    Bb 

Sim, sejam fiéis ao Senhor. 

                                             F                        C          F 

Fiéis sejam sempre ao Senhor. Ele é poderoso, jamais falhará; 

        Bb                             F       Eb            Bb       F             Bb 

Com Seu forte braço Ele os defenderá. Sim, sejam fiéis ao Senhor. 

 

Conflitos virão, tentados serão, mas sejam fiéis ao Senhor. 

Ele há de ajudar, vitória há de dar, 

Sim, sejam fiéis ao Senhor. 

 

Vocês vencerão, coroas terão, se forem fiéis ao Senhor, 

E as receberão com satisfação 

Das mãos do fiel Salvador.  



179- Eis que vivendo  

Eis que, vivendo, Jesus amou-me! 

Eis que, morrendo, na cruz, me salvou! 

E meus pecados na sepultura 

Eternamente sepultos deixou! 

 

 Ressuscitado, justificou-me, 

E qualquer dia do céu voltará! 

Oh, dia alegre, dia bendito, 

Quando Jesus toda a glória terá!  
 



180 – Nasce Jesus  
C                                                                     G7 

Nasce Jesus, fonte de luz! Descem os anjos louvando. 

                                                                   C 

Nasce Jesus, é nossa luz; Trevas vem já dissipando. 

                                                                     F 

Nasce Jesus, fonte de luz; Eis a mensagem celeste! 

                      C             G7  D     G7 

Raia enfim a salvação; triunfante vem! 

                          D                       G7 

Salve Jesus! Oh, firma Teu justo império! 

                         D                             G7 

Grato louvor os homens e os anjos dêem! 

C                                                                     F 

Nasce Jesus! Nasce Jesus! Glória a Deus nas alturas 

                           C               F            G     C 

Paz na terra aos homens a quem quer Ele bem. 

 

Deus nos amou! Deus nos mandou; Cristo, Seu Filho querido. 

Deus nos amou! Deus encarnou! Vede o menino nascido! 

Deus nos amou! Deus nos mandou; Digam-no todos os povos 

Gozam paz e salvação todos os que crêem. 

Reino Bendito! Reino de amor divino! 

Dai gloria a Cristo, fonte de todo o bem! 



181 - Noite de paz 

Bb                                         F                        Bb 

Noite de paz! Noite de amor! Tudo dorme em derredor. 

Eb                               Bb                     Eb                Bb 

Entre os astros que espargem a luz, proclamando o Menino Jesus, 

F                              Bb                     F            Bb 

Brilha a estrela da paz! Brilha a estrela da paz! 

  

Noite de paz! Noite de amor! nas campinas ao pastor 

Lindos anjos, mandados por Deus, Anunciam a nova dos céus: 

Nasce o bom Salvador! 

  

Noite de paz! Noite de amor! Oh, que belo resplendor 

Ilumina o Menino Jesus! no presépio, do mundo eis a luz, 

Sol de eterno fulgor!   

 



182 -Belém 

G                        D             G   C          D      G 

Eis os anjos lá descendo: multidões da glória vêm, 

                     C   A7                      D 

Luz celeste resplendendo sobre os pastos de Belém; 

           G                  D                      G             D 

Santos seres dão a Deus glórias nos mais altos céus, 

C                             Am  D       G               D  G 

Proclamando o novo Rei aos pastores com a grei! 

 

Ouve os anjos entoando nessa refulgente luz, 

Todos juntos aclamando Salvador e Rei, Jesus! 

O Menino já nascido, o Messias prometido, 

Sumo bem aos homens traz, alegria e santa paz! 



183 - Rei excelso 

Eb                      Bb         Eb        Ab      Bb     Eb 

Cantai que o Salvador chegou! Acolha a terra o Rei 

                                       Bb  

Leais nações, a Ele só contentes vos rendei, 

       Eb                  Bb      Eb                   

Oh, sim, contentes vos rendei! 

  

Ao mundo o gozo proclamai do reino de Jesus! 

Ó terra e mar e céus cantai a resplendente luz, 

A grande e resplendente luz. 

  

Pecados, dores, morte, já, vencidos dEle são; 

A paz Jesus concedera em régia profusão; 

Oh, sim em régia profusão! 

  

Verdade e amor são Sua lei; Os povos acharão 

Que é justo e bom o excelso Rei, e Lhe obedecerão; 

Sim, todos Lhe obedecerão. 

 



184 - Oh, vinde adoremos 

       Ab     Eb           Ab          Eb        Fm        Eb              Bb       Eb 

Oh! vinde, fiéis, triunfantes, alegres, Chegai a Belém com humilde louvor; 

Ab             Eb           Bb         Eb 

Ali, contemplai vosso Rei já nascido. 

      Ab          Eb           Ab    Eb   Ab 

Oh, vinde, adoremos a Cristo, o Senhor! 

 

Oh, graça inaudita! O Deus sempiterno, Do vasto universo o fiel Criador, 

Por nós encarnou e nasceu duma virgem! 

Oh, vinde, adoremos a Cristo, o Senhor! 

 

Os anjos em coro, com santa alegria, Proclamam, louvando o fiel Criador: 

«A Deus glória dai nas maiores alturas!» 

Oh, vinde, adoremos a Cristo, o Senhor! 

 

Louvemos a Deus por Seu Dom inefável, Seu Filho Jesus, nosso bom Salvador, 

O Qual, sobre a cruz, deu por nós Sua vida. 

Oh, vinde, adoremos a Cristo, o Senhor! 



185- Nasceu o Salvador  

D    G   D         G   D               Bm       A7   E  A7 

Uns pastores, animados, seus rebanhos a guardar, 

               G          D               G            D  A7  D 

Vêem, surpresos e admirados, a divina luz brilhar. 

 

Eis que deles, se acercando, chega o anjo do Senhor, 

Seus temores dissipando, e dizendo com amor: 

 

“Não temais, pois trago a nova de alegria, paz e amor. 

Em Belém tereis a prova: Já nasceu o Salvador”. 

 

Vão os anjos proclamando seus louvores ao bom Deus, 

Mui alegres exclamando: “Glória nos mais altos céus!” 

 

 “Paz e gozo, amor profundo oferece o Sumo Bem 

Para os homens deste mundo, a quem tanto Deus quer bem!” 

 

Ó cristãos, a Deus louvemos com sincero coração. 

Exaltemos e adoremos ao Senhor da Salvação!  

 



186- O baptismo  

F                                                             C 

Ó Jesus eu Te confesso como Mestre e Salvador; 

Cm                           F           C                         F 

Desde as águas do baptismo Quero Te seguir, Senhor. 

 

Tomo o meu lugar agora com meu Salvador, aqui; 

E, em figura, eu, morrendo, viverei, Senhor, pra Ti. 

 

Sobre a dura cruz morrendo Tu tomaste o meu lugar; 

Ao pecado, como morto, quero para sempre estar. 

 

Nesse Nome tão bendito do triuno e santo Deus, 

No baptismo agora cumpro Seu desejo para os Seus. 

 

Já gozando nova vida, criatura nova sou; 

Quero andar em santidade com Jesus que me salvou. 

 

Rogo-Te, Senhor, que eu seja vero seguidor de Ti; 

Que fiel ao Teu agrado minha vida seja aqui.  



187- Identificação  

Senhor Jesus, desejo alegremente ao Teu mandato, agora, obedecer; 

Com fé sincera, humilde e reverente, venho ao baptismo aqui submeter. 

Testemunhar eu quero, neste ensejo, que a vida nova tenho, agora, em Ti, 

E mais e mais, de coração, desejo glorificar-Te em meu viver aqui. 

 

Ó meu Senhor, que grande dor sofreste quando na cruz, tomaste o meu lugar 

E da Justiça o golpe recebeste, ali morrendo para me salvar! 

Mas no sepulcro não permaneceste, ressuscitaste e não mais morrerás; 

Pecado e morte e satanás venceste, e entronizado junto ao Pai estás. 

 

Pois eu também morri para o pecado, para contigo, em vida nova, andar; 

E com prazer, ó Cristo, meu amado, venho este fato agora declarar; 

Pois desço às águas com supremo agrado, para, em figura, ao mundo proclamar 

Que fui contigo morto e sepultado, e ressurrecto vou contigo andar. 

  

 



188 - O casamento 

D                Bm                        Em 

Benigno Salvador, com Tua aprovação 

      D                     E                           A E     A 

Consagra, em doce amor. Teus servos nesta união. 

                       D               

Que os noivos possam receber 

       Bm             A  A7 D 

A graça que lhes é mister. 

  

Que possam sempre andar unidos no Senhor, 

E a vida aqui passar em temo e santo amor. 

Ligados no temor de Deus, 

Que sigam juntos para os céus. 

  

Oh, digna-Te reger o seu lar como Rei, 

Seus corações manter fiéis à Tua lei! 

Protege-os, pois, na tentação, 

Consola-os na tribulação.  

 



189- Oração nupcial 

F           C7                       Bb         F        C7   F 

Senhor Jesus, Teus servos vêm, humildes, Te rogar 

                        C7       F    Bb      F          C7  F 

Que os noivos venhas proteger e muito abençoar. 

                                   C7            Bb  F         C7 

Unidos sempre em seu viver, que gozem, ó Senhor, 

F        C7     F       Bb         F       C7       F 

A Tua paz, o Teu poder e o Teu infindo amor. 

 

Com Tua graça vem, Senhor, seus Corações encher 

E conserva-los junto a Ti, fiéis ao Teu querer. 

De dia em dia seja, pois, o alvo do seu lar, 

A Tua glória, Salvador, a todos demonstrar. 

 

Dirige Tu, ó bom Senhor, os passos seus aqui. 

Quer na alegria, quer  na dor, confiem sempre em Ti, 

Até ao dia quando, enfim, dos céus hás de voltar 

E, então, contigo irão viver no Teu eterno lar. 

 



190- União vital  
Duas vidas, Senhor, se unem num só ser, 

Duas almas e dois nobres corações; 

Pelo amor e afeição mútua assim viver 

Querem, juntos na paz ou nas aflições. 
 

Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor; fazei-a prosperar 

Na alegria, na fé, na consagração: 

Que ambos sempre só queiram contigo andar! 
 

Mais um lar que se faz cheio do vigor 

Do carácter cristão, base principal 

Duma vida feliz, uma união de amor, 

Que abençoa e mantém a paz conjugal. 
 

Preparaste, Senhor, para gozo e paz 

Do Teu povo que habita esta terra aqui 

Esta união tão feliz, que amplas bênçãos traz. 

Gratos, pois, entoamos louvor a Ti! 

 



191- Oração dos noivos  

             G                                            Em               D                   G                                                D   G 

Bendito Deus e Pai de amor: erguemos nós, com gratidão, a nossa voz a Ti, Senhor, em reverente adoração;  

                  D                      Em               Am               B7                            A7               B7               A7 B7 

Porque, nos sábios planos Teus, Tu nos uniste, ó nosso Deus, A fim de, em pleno e santo amor, vivemos para  

Ti, Senhor. 

G               C             A7  D                    G         C 

Concede, ó Pai, que até o fim possamos nós cumprir, assim, 

                 G                D  G                     D          C 

Em nossa união o Teu querer, a Ti em tudo obedecer; 

                    G            D    G                           G 

Que possa sempre o nosso lar em tudo a Ti glorificar. 

 

Tu mesmo, ó Deus, glorioso Deus, por Teu amor, excelso amor, querendo o bem dos filhos Teus do 
matrimónio foste o Autor. Sabendo, pois, que nossa união tem Tua plena aprovação, alegres, vimos hoje 
aqui apresentar perante Ti 

Os nossos votos, ó Senhor, do mais sincero e puro amor, 

Da mais fiel dedicação, leal constância e compreensão. 

Permite, ó Pai, que seja assim agora e sempre, até ao fim. 

 

Vem presidir o nosso lar, Sê nosso Rei e protector. De todo o mal vem nos guardar e nos livrar do tentador. 
Que brilhe sempre a nossa luz em testemunho de Jesus, 

O nosso insigne Salvador, do nosso coração Senhor. Omnipotente e santo Deus: Nós dois, humildes filhos 
Teus, fazemos esta petição de todo o nosso coração; 

A fonte és Tu de todo o bem, Oh, glória seja a Ti AMÉM!  

 



192- Dormindo nEle  

Dormindo nEle, no Senhor! Ditoso sono em Seu amor! 

Pois neste sono o descansar é ver-se no paterno lar. 

 

Dormindo nEle se desfaz a tempestade em santa paz: 

Vem a bonança; vento e mar não mais o podem assustar. 

 

Dormindo nEle! Nada ali da luta sustentada aqui! 

Findo o pecado, finda a dor, finda a aflição, o dissabor. 

 

Dormindo nEle! O cristão, tomado a Si por Sua mão, 

Está na gloriosa luz na companhia de Jesus.  



193 - Nosso Descanso 

G                           C          G                                          D 

Para o crente, o morrer é cessar. Do trabalho, cessar de gemer; 

G                   C          G                          D          G 

É com Cristo Jesus repousar, Sim, é principiar a viver. 

                          D            C                            G 

Pra gozar com Jesus, às moradas de Deus eu irei; 

                          C        G           D     G 

No Seu lar, lá na luz, a coroa de vida terei. 

 

O morrer é do mundo voar, É subir para o céu com Jesus; 

É na glória celeste habitar, É viver para sempre na luz. 

 

É sentir uma dita sem par; É ter parte na bênção dos céus; 

É dos ares celestes gozar; É chegar à morada de Deus. 



194- Ano Novo  

Bb                                                    F    Bb      F 

Rompe a aurora, vai-se embora mais um ano de labor; 

Bb                                          Eb           Bb   F   Bb 

Não temamos, prossigamos, a lutar com mais ardor. 

O ano findo nunca mais veremos; 

 F                             Bb 

O ano novo hoje recebemos! 

 Eb  F   Bb F    Bb  Eb   Bb   F   Bb   

Vê, vê, o belo dom que Deus nos dá! 

 

Cada dia Cristo, o Guia, nos renove o coração; 

Temos gozo, bom repouso, confiando em Sua mão. 

 

Do pecado resgatados, pertencemos a Jesus; 

Nova vida, santa lida, temos nós por Sua cruz. 

 

Hinos santos entoemos e louvemos ao Senhor! 

Vem do arcano mais um ano que anuncia Seu favor! 













200- Ante Teu Rosto  

C                     G7              F                    Em                        G7 

Ante Teu rosto, ó Deus bendito, venho e repito, com gozo e ardor. 

C                                       F G                   F         G7      C 

Quanta alegria tem a minha alma, na santa calma do Teu amor. 

 

Eu já não fujo mais do Teu rosto; tenho até gosto em me chegar. 

Foi-se meu susto, não esmoreço, nem estremeço do Teu olhar. 

 

Amas-me muito! Sim, tenho disto, em Jesus Cristo, prova e penhor; 

Pois, não obstante minha maldade, sei que, em verdade, me tens amor. 

 

Um amor puro em Ti se alcança: Esse que lança fora o terror. 

Não temo a ira, Cristo me encobre e me descobre perfeito amor.  

 



201- Preciso de Jesus  

Preciso de Jesus! De Ti, meu Salvador! 

Somente a Tua voz tem para mim valor! 

 

De Ti, Senhor, preciso; de Ti preciso sempre! 

Oh! Da-me a Tua bênção, aspiro a Ti! 

 

Preciso de Jesus! Unido a Ti, Senhor, 

Pecado e tentação não mais terão vigor. 

 

 Preciso de Jesus! Domina Tu meu ser! 

Em santa retidão ensina-me a viver. 

 

Preciso de Jesus! Nas trevas e na luz! 

Sem Ti a vida é vã; sou pobre sem Jesus. 

 

 Preciso de Jesus! Do sol dos altos Céus! 

Oh! Guarda-me, Senhor, meu Salvador e Deus. 

 



202- Guia-me 

Guia-me, meu Bom Pastor, nos perigos em redor; 

    Não me deixes transviar, nem Teu Nome desonrar 

 

       Guia, guia, quero sempre Te seguir,  

Confiando em Teu amor; guia-me, meu Bom Pastor. 

 

Sendo Tu meu protector, nada sinto de pavor; 

  Guarda-me de todo mal, Tu, que tem poder cabal.  

 

Bem seguro em Tua mão, tenho eterna salvação. 

    Se me vale o Teu poder, nada pode me perder. 

 



203- Minha Aspiração 

Cristo, bom Mestre, eis meu querer: 

    Tua vontade sempre fazer. 

    Faze-me firme p’ra resistir 

    Às tentações que possam surgir. 

 

Cristo, bom Mestre, eis meu querer: 

    Mais santidade na vida ter. 

    Faze-me firme, Cristo meu Deus, 

    P’ra não deixar a senda dos céus. 

 

Cristo, bom Mestre, eis meu querer: 

    Todas as minhas faltas vencer. 

    Faze-me firma para lutar, 

    Para a vitória sempre ganhar.  

 



204 - Até hoje 

G                          D     G             Am 

Até hoje o Deus eterno nos abençoou; 

                C             D   C  D 

Dia a Dia, fielmente nos guiou. 

Am  D       G                    G7        C 

Doravante confiemos mais no Seu amor, 

Am                     G        D     G 

Os cuidados remetendo ao Senhor! 

  

Até hoje Deus amou-nos, sempre nos seguiu! 

Tudo quanto prometeu-nos, já cumpriu. 

Doravante procuremos muito mais O amar 

E Seus mandos, lealmente, respeitar. 

  

Até hoje abençoou-nos nosso bom Jesus, 

Com as bênçãos que só nascem lá na cruz! 

Doravante bendigamos nós ao Salvador 

E proclame a nossa vida Seu amor! 

 



205. SOMENTE EM TI 

                   D                   A7                D          E    A7 

1 Somente em Ti, Jesus, confio, ó Salvador! 

              D                                   E           A7   E    A7 

Em quem, senão em Ti, descansarei, Senhor? 

                                                      D 

É só no Teu excelso amor 

                               G                      D      A7  D 

Que tenho abrigo, ó meu Senhor! 

2 Eu pobre escravo fui, mas Tu, Senhor Jesus, 

Do jugo que senti, livraste-me na cruz  

E, preso pelo Teu amor, 

Agora sirvo a Ti, Senhor. 

3 O dia alegre vem, o Amado voltará; 

Então a vida além minha alma gozará. 

Eu com Jesus descansarei 

E seu louvor entoarei 

 



206. DEUS É FIEL 

                           Bb                        Eb           Bb     F                 Bb 

1 Deus é fiel! Com graça paternal e sábia compaixão 

                                                     Eb               Bb     F                 Bb 

Ampara os Seus; estende-lhes real e eterna protecção. 

                                                  F                                    Bb          F     Bb  

No regozijo e na tristeza, É Deus a nossa fortaleza. Deus é fiel! 

2 Deus é fiel! Velando assíduo está o Seu constante amor; 

O nosso Pai jamais nos falhará; por que sentir temor? 

Não é um ser que nos iluda; O seu intento nunca muda. Deus é fiel 

3 Deus é fiel! Ajusta nas aflições que a nós melhor convêm; 

Se nos corrige, as Suas correcções promovem nosso bem. 

É por amor que nos castiga; Mui perto está e a dor mitiga. Deus é fiel! 

4 Deus é fiel! Marchemos sem temor por onde nos conduz! 

Seu estandarte é sempre vencedor, alçado por Jesus.  

Sim, caminhando para a glória, tenhamos sempre na memória: Deus é fiel! 

 



207. CRENTES, ORAI E VIGIAI! 

              C                      G   C                  G      C  F  G 

1 Crentes, orai e vigiai, a Cristo os olhos levantai. 

                  C                 G      F       C      G        C 
  Do sono agora despertai: Orai! Orai! Orai! 

2 Crentes, orai e vigiai, os pecadores procurai. 

As boas novas espalhai: Orai! Orai! Orai! 

3 A vós de triste coração, Cristo dará consolação; 

Em tempo de tribulação: Orai! Orai! Orai! 

 



208. ONDE TUDO É FELIZ 

                 Db                     Ab                                                   Db 

 É de provação a nossa vida aqui? Vamo-la deixar um dia; 

                                                          Gb  Ab                        Db 
  Alegria e gozo vamos ter ali, onde tudo é mui feliz. 

                                                         Ab                             Db 

Vamos ver o Rei ali, Sua santa paz fruir, 

                                                                  Gb 

Com Jesus morar, Seu rosto contemplar, 

                                        Ab                                Db 

Grande gozo desfrutar. 

 

 A vitória é certa que Jesus nos dá, Vamo-la gozar um dia; 

A peleja finda, calma nos virá. Onde tudo é mui feliz. 

 

Muitos são os males que nos cercam dá, Vamo-los deixar um dia; 

Alegria plena nós teremos lá, Onde tudo é mui feliz. 

 

Todos os remidos encontrar-se-ão. Lá no lindo céu, um dia; 

Alegria santa sempre ali terão, Onde tudo é mui feliz. 

 



209. NOSSA LUZ 

         G                                D                                        G 

1 Deus deseja ver nossa luz brilhar, dando claridade do Seu santo lar; 

                                        C               G                             C        D        G 

Entre as densas trevas quer agora ver nossa luz brilhante resplandecer. 

 

2 Nossa luz no mundo dá glória a Deus;  Ele nos contempla dos mais altos 
céus. 

Sempre ao ver Seu povo sentirá prazer, vendo as suas luzes resplandecer. 

 

3 Ele quer também que Seu grande amor possa em nós brilhar p’ra todo 
pecador, 

Dando alento ao pobre, neste mundo, ao ver nossa luz brilhante 
resplandecer. 

 

4 Quem dá sempre luz para Deus aqui, brilhará mais tarde em Sua glória ali. 

Cristo maior gozo pode receber, vendo nossa luzes resplandecer. 

 



210. JESUS NA ALTURA 

               Bb               F                        Bb           D         Gm       C7           F 

 Jesus lá na altura é meu Salvador, com paz e doçura faz ver Seu amor; 

                                   Bb        C7             F          Bb        Eb             F              Bb 

Mesmo inda distante, minha alma salvou, venceu, exultante, quem O desprezou. 

            Bb                    Eb   Bb                 F                                                    Bb 

Senhor, eu Te louvo e Te louvarei. Jesus, ó bendito, a Ti que direi? 

                                                       Eb   C7                        F 

Senhor, eu Te prezo, és Tu a Quem amo: 

                                       Gm                  Bb     F  

Senhor, eu Te louvo, agora e p’ra sempre 

                                                                    Bb 

                                                      F            Bb 

A ti louvarei!    (bis) 

 

 Que afeto mundano, ou qual o fervor capaz de tal plano? Somente o amor 

Profundo e superno nos pôde trazer, da glória, o Eterno aqui p’ra morrer. 

 

 Tal como a luz calma desponta no mar, está na minha alma a glória a brilhar. 

No triste deserto não mais vaguearei; Meu Deus está perto, meu lar encontrei. 

 



211- Avante, Ó Crentes 

Bb                        Eb           Bb             F 

Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus! 

Bb                     Eb       Bb         F    Bb 

Erguei Seu estandarte, lutai por Sua cruz! 

F                       Bb             Eb       Bb   F 

Contra hostes inimigas, ante essa multidões, 

    Bb                     Eb     Eb         F      Bb 

O Comandante é excelso dirige os batalhões. 

 

Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai! 

Vesti Sua armadura, em Seu poder marchai! 

No posto sempre achados, velando em oração, 

Por meio de perigos seguindo o Capitão! 

 

Avante, avante, ó crentes, com passo triunfal! 

Hoje há combate horrendo, mui cedo a paz final. 

Então, eternamente, bendito o Vencedor, 

Por Deus vitoriado com Cristo, o Salvador! 



212. DEUS VOS GUARDE 

                          Db                            Ab        Db   Gbm             Db  

Deus vos guarde pelo Seu poder, Protegidos e velados, 

                   Ab                                 Db                                             Ab  Db 

Desfrutando os Seus cuidados; Deus vos guarde pelo Seu poder. 

                                               Gbm                         Db                                Ab 

Pelo Seu poder e no Seu amor, ‘Té nos encontrarmos com Jesus; 

                  Db                     Gbm                           Db                             Ab      Db 

Pelo Seu poder e no Seu amor, Deus vos guarde andando em Sua luz. 

 

 Deus vos guarde bem no Seu amor, Consolados e contentes, 

Achegados sempre aos crentes; Deus vos guarde bem no Seu amor. 

 

 Deus vos guarde do poder do mal, Da ruína, do pecado, 

Do temor de qualquer lado; Deus vos guarde do poder do mal. 

 

 Deus vos guarde para Seu louvor, Para Seu presente gozo, 

Seu serviço glorioso; Deus vos guarde para Seu louvor. 

 



213. CONFORTO EM AFLIÇÃO 

       Bb              Eb Bb  F                 Bb                  Eb Bb  C7               F 

 Vai, alma abatida, corre a sepultar toda a tua mágoa, todo o teu pesar. 

           F7                         Bb                  D          Gbm Eb Bb F          Bb 

Oh, não desfaleças na tua aflição, a Cristo confia tudo em oração! 

 

 Ele as tuas dores sabe avaliar e, com simpatia, quer te aliviar. 

Vai, pois, confiante, Cristo outorga paz; Luz para o caminho nEle encontrarás. 

 

Vai, leva consolo para os tristes ais de muitos que, em dores, sofrem muito 
mais. 

Teu pranto sepulta junto ao Salvador, vai levar aos outros a luz do Senhor. 

 



214. CANTAREI TEU AMOR 

                     G                   D            G                                             D 

 Cantaremos aqui, outra vez, Seu amor que não pode falhar, 

                  G                            D          G                            D             G 

Esse amor que por nós tudo fez E na glória outorgou-nos lugar. 

                                     D                C                                   G 

                                     C                G                D                 G 

Oh! Que amor de Jesus, Seu amor vamos sempre louvar!    (bis) 

 

Para todos abrigo se vê. Sob o sangue que se derramou; 

Sim, perdão, vida e paz pela fé. Têm aqueles que Cristo salvou. 

 

Oh! Que amor sem igual por nós outros Jesus revelou!   (bis) 

 

Sempre aqui Seu amor nos atrai, Dia a dia o podemos provar; 

E mais tarde, na casa do Pai, Nós iremos com Ele habitar. 

 

Que prazer, lá no céu, a Jesus para sempre adorar!                            (bis) 

 



215. EM PAZ 
                             D                 G     C  A7 D              G        A7       D 

Em paz está meu coração, Cristo é meu! Cristo é meu! 

                                                 G D  A7 D               G           A7      D 

Eu tenho nEle salvação, Cristo é meu! Cristo é meu! 

                                                                             G           D 

Cristo hoje e sempre é meu Senhor, 

                                               A7            D                            G          D 

Meu Guia, Amigo, Salvador, Refúgio meu e Bom Pastor, 

                                                             G              A7       D 

Cristo é meu! Cristo é meu! 

 Não mais procuro vão prazer, Cristo é meu! Cristo é meu! 

Nem necessito enriquecer, Cristo é meu! Cristo é meu! 

Ele minha alma satisfaz, Por sua cruz eu tenho paz 

E gozo o Seu amor me traz,  
Cristo é meu! Cristo é meu! 

Indigno sou do Seu favor, Cristo é meu! Cristo é meu! 

Indigno de tamanho amor, Cristo é meu! Cristo é meu! 

Mas foi por mim que se entregou, Por mim que tão indigno sou 

 E para o lar celeste vou, 

Cristo é meu! Cristo é meu! 

 Bênção eterna nEle achei, Cristo é meu! Cristo é meu! 

Em Deus me regozijarei, Cristo é meu! Cristo é meu! 

É Cristo meu poder cabal, Fonte de gozo perenal,  

Meu protetor de todo o mal,  

Cristo é meu! Cristo é meu! 

 





217 – O ADORNO DESTA VIDA 

D                            G  D    A7            D                 G D   A7     G D                

Qual o adorno desta vida? É o amor. Alegria é concedida pelo amor. 

         G            D                     Em      A7  D 

É benigno, é paciente, não se torna maldizente 

       G  A7     D 

Este meigo amor. 

 

 Com suspeitas não se alcança doce amor; Onde houver desconfiança, ai do amor! Pois mostremos 
tolerância;  

muitas vezes a arrogância, murcha e mata o amor. 

 

 Mesmo quando for custoso, nutre amor; Ao irado e furioso  

mostra amor. Não te dês por insultado,  

mas responde com agrado: Vence pelo amor! 

 

 Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor; O valor não é mesquinho deste amor. O supremo Deus nos 
ama,  

Cristo para os céus nos chama, Onde reina o amor!  



218 – ACHEI JESUS 

F             C7                        F 

Eu já contente estou: achei Jesus! 

             G7                      C7 

Sim, satisfeito vou: achei Jesus! 

F                   Bb    C7                           Dm 

Gozo que o mundo traz mui pronto se desfaz, 

                      G7          C7         F 

Mas tenho sempre paz, paz em Jesus! 

 

Posso eu envelhecer: nunca Jesus! 

Posso eu empobrecer: rico é Jesus! 

Tudo me suprirá, sempre me valerá, 

Nada me faltará, tendo eu Jesus! 

 

Um grande Salvador tenho em Jesus! 

Um forte Protector tenho em Jesus! 

É minha redenção e santificação; 

Sim, paz e perfeição tenho em Jesus! 

 



219 – QUE SERÁ 

D                         A7     D                  G     D    E             A7 

Nós falamos do mundo ditoso e dos gozos que Deus nos dará; 

D           A7                 G                     D        Em  A7   D 

Do país refulgente e formoso, mas, estarmos ali, que será? 

 

Nós falamos, saudosos, da glória que o remido, no céu, gozará; 

De seus hinos de amor e vitória, mas, estarmos ali, que será? 

 

Nós falamos do dia esplendente que no santo pais brilhará; 

De Jesus, o Cordeiro paciente, mas, estarmos ali, que será? 

 

Nem pecados, nem choro ou tristeza, nem pesares alguns haverá 

Na presença de Deus, com certeza, mas, estarmos ali, que será?  





221. CANTAREI ETERNAMENTE 

                     F             C                 F                   Bb 

 Cantarei eternamente, Cristo, Teu amor, 

                                                         C7              F    Bb 

Pois agora e para sempre és meu Salvador. 

                        F                                               Bb 

Salvo do pecado, tudo vencerei 

              F                    Bb            F           Bb  C7      F 

E, por Ti, Senhor, guiado, no céu entrarei. 

 

 Em mim mesmo não há forças para aqui lutar; 

Mas por Quem me fortalece hei-de triunfar 



222. FILHOS DO CELESTE REI 
                G               D      G                   C    D   G 

 Filhos do celeste Rei, Sempre a Ele bendizei; 

                                    C         B7 G        C       D   G 

Vosso Salvador louvai, Suas obras exaltai.  

 

 Por caminho viajais, Já pisado pelos mais; 

Santo trilho, que conduz. Para onde reina a luz. 

 

 Ide, pois, não demoreis; Apressar-vos, sim, deveis; 

Não há nada igual aqui. Ao que vos espera ali. 

 

 Pois, espera-vos Jesus, Esse que, na dura cruz, 

Vossa sorte a Si tomou, Vossa punição levou. 

 

Tendes Pai ali também, Pai que muito amor vos tem; 

Seus filhinhos Ele traz, Cheios de alegria e paz. 

 



223. DESCANSO 
                           D             E       A7    D         Bm   E       A7 

 Descanso prometeste dar, Jesus, ó Salvador; 

                            D       G        D E     A7           G             A7  D 

Vem dá-lo, pois, agora a mim, Que busco a Ti, Senhor. 

 

 Descanso para quem, Senhor, Sem nada reservar, 

Render a Ti seu coração, P’ra tudo em Ti ganhar! 

 

 Descanso, sim, p’ra quem tomar. Teu jugo aqui, Jesus 

E, pronto a padecer por Ti, Tomar a sua cruz. 

 

 Oh! Quanto o “eu” teimoso e mau. Se esforça em impedir 

Que eu tudo largue, ó Salvador, P’ra sempre a Ti seguir! 

 

 Opera Tu por Teu poder, Ó Cristo Redentor, 

A fim de eu tudo submeter. Somente a Ti, Senhor! 

 

 Que nunca, nunca seja o “eu”, Mas tu, por Teu amor, 

Vivendo e operando aqui, Em mim, ó Salvador! 

 



224. GUIA-ME, Ó DEUS 
                       D         G                   D       G        A7      E7 A7 

 Guia, ó Deus, a minha sorte. Nesta peregrinação. 

                 D       G                     D                                 A7   D 

Fraco sou, mas Tu és forte; Não me largue a Tua mão. 

 

 Nesta terra de inimigos. Ando às vezes com pavor; 

Pelo meio dos perigos. Guia-me, meu Salvador. 

 

 Nutre, com maná celeste, Meu faminto coração; 

Com teu manto me reveste; Livra-me da tentação. 

 

 Fonte cristalina abriste, Donde as vivas águas vêm; 

Nesta luta amarga e triste, Quero aproveitá-las bem. 

 

 Já da morte, ó Cristo, as águas, Tu secaste para mim; 

Esgotaste as suas mágoas, Meu caminho vejo assim. 

 

 Só me resta a Tua glória, Pois, em breve, voltarás 

P’ra me dar final vitória, E ao Teu lar me levarás. 

 





226. FUTURO PERDURÁVEL 

                F         C7    F      Bb  F   Bb F    C7    F 

 Já pela fé nossa alma vê. Futuro perdurável 

         C7                F    A7     D;             Am         E     A7 

Ali com Deus nos santos céus, Em glória inesgotável; 

                 D     Gm    D         Gm      Bb              F   C7 

Celeste lar de bem-estar. Na santa companhia 

                 F     C7 F           Dm Am   F            C7      F 

Do bom Jesus, na clara luz, Durante o eterno dia. 

 

 Glória e louvor a Ti, Senhor, Por esta perspetiva, 

Que veio à luz por Tua cruz, Tão linda, certa e viva! 

Com grata voz, Te damos nós. Louvores merecidos 

Por Quem morreu, abrindo o céu. A todos os remidos 

 





228. TU ÉS MEU 

       F               C7       Gm     F                      Gm        F          C7  

Jesus, eu sei que Tu és meu; O Dom que Deus, o Pai, me deu. 

                                 G7               C7  F                     C7     F 

Teus feitos, Tuas glórias, são o gozo do meu coração. 

 

 O que Tu tens é para mim; Meu gozo todo está em Ti. 

Tomaste aqui o meu lugar e gozarei Teu santo lar. 

 

 Por mim estás nos céus, Jesus; Que eu mostre aqui a Tua luz! 

Que goze e mostre o Teu amor até que venhas, meu Senhor! 

 







231. CRISTO, MEU SALVADOR 
                   G               C          D                     G 

 Cristo, meu Salvador, sei que és por mim; 

                                        C               D                G 

Glorioso Redentor, sim, és por mim. 

                      D                                 G 

Antes que a maldição, caindo sobre Adão, 

                            G7             Am         G  D         G 

Trouxeste a perdição, foste por mim. 

 

 Na crucificação foste por mim; 

Hoje, em exaltação, és Tu por mim. 

Benigno, eterno Ser, basta-me Teu poder; 

Me poderás valer; sim, és por mim. 

 

 Cristo Jesus, Senhor, és para mim; 

Pastor e Benfeitor, também p’ra mim. 

Vencido Satanás, gozo divina paz, 

Pois Tu na glória estás com Deus por mim! 

 





233 - Ao Deus de Abraão 

                        F#m                       C#     F                 A 

Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor 

                                             E        A               E     A 

Eterno e poderoso Pai e Deus de amor, 

                                              E         F#m             C# 

O grande Jeová, que terra e céu criou! 

                       F#m                            D     F#m C#  F#m 

Minha alma o Nome bendirá do grande Eu Sou. 

 

Ao Deus de Abraão louvai; eis, por mandado Seu, 

Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. 

O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, 

E Deus por meu quinhão tomei e Protector. 

 

Meu guia Deus será; Seu infinito amor 

Feliz em tudo me fará por onde eu for. 

Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, 

E dá-me eterna salvação por meu Jesus. 



234. EM JESUS 

                    F                     Bb             F                      C7 

 Longe do meu Deus e Pai, fui por Cristo achado; 

                   F                       Bb             F               C7       F 

Por Seu sangue que verteu Ele me há comprado. 

                                       Bb                  F                     C7 

 Em Jesus, meu Senhor, tenho gozo eterno; 

               F                            Bb            F                C7         F 

Sobre a cruz me resgatou do profundo inferno. 

 

 É Jesus, meu Salvador, minha confiança; 

Ao Seu gesto, o temporal muda-se em bonança. 

 

 Guarda-me, Senhor Jesus, para que não caia; 

Junto a Ti meu coração nunca mais desmaia; 

 

 Perto do meu bom Pastor gozo santa calma; 

Toda a graça em seu Senhor acha ali minha alma. 

 



235 – LUZ APÓS TREVAS 

 Luz após trevas, glória após luz, 

Ganho após perda, trono após cruz; 

Paz após luta, fruto após flor, 

Riso após pranto, gozo após dor. 

 

 Crente após ímpio, justo após réu, 

Graça após ira, vista após véu; 

Sol após chuva, mel após sal, 

Lar após lida, bem após mal. 

 

 Perto após longe. Cristo após «eu», 

Vida após tumba, terra ante o céu; 

Glória e coroa, paz, vida e luz, 

Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. 

 



236 - Mais perto de Ti 

G               C                   G               D 

Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, 

G            C              D                   G 

Inda que seja a dor que me una a Ti!     

Sempre hei-de suplicar: 

           C       G        D       D               G  

«Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!»  

  

Marchando, triste, aqui na solidão, 

Paz e descanso a mim Teus braços dão; 

De noite vou orar: 

«Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!» 

  

Minha alma vai cantar a Ti, Senhor! 

Enquanto meditar no Teu amor, 

Eu sempre hei-de rogar: 

«Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!» 







239. NADA TEMAM 
                       D                             G   D            G         A7     D 

Nada temam! Jesus Cristo, Vai ao leme a governar; 

                                                       G  D          G       A7      D 

Ele o rumo certo há visto, Através do fundo mar, 

                                                              Em      D    A7   D 

                                                              G         A7          D 

Para o porto onde vamos descansar. 

 Nesta costa reina a morte, Não se pode aqui parar. 

Do outro lado há rica sorte; Essa nos convém buscar. 

Proa avante! Sempre afoitos navegar! 

 Só de nome é conhecida, Essa terra além do mar, 

Mas por Cristo é garantida; Sendo assim, sem hesitar, 

Confiados, nós devemos viajar. 

 Ventos e ondas do oceano, Não nos devem assustar: 

Vai connosco o Soberano, Ele os sabe apaziguar; 

O seu gesto basta para os abrandar. 

 Lindos tempos nos esperam, Nesse abrigo além do mar, 

Onde as vagas nunca imperam, Nem se turba o plácido ar: 

Santa calma vamos com Jesus gozar. 

 



240. QUEREMOS FORÇAS 

                         F                   C7  Dm   F 

Queremos forças alcançar 

                                      G                   C7  

E alento para prosseguir; 

                        F                        C7 

E Tu, Jesus, nos podes dar 

                             F           C7               F 

O que queremos adquirir. 

 

 Pois do Teu coração de amor, 

De acordo com o Teu poder, 

Estamos certos, ó Senhor, 

Que Teu socorro vamos ter. 

 



241 - Não sou meu 

G                                    D                     C                       G 

Não sou meu! Por Cristo salvo (Que por mim morreu na cruz), 

                         D                                              G 

Eu confesso alegremente, que pertenço ao bom Jesus. 

               D                          G         A7                   D 

Não sou meu! Oh, não sou meu! Ó Jesus, sou todo Teu! 

           G                   C              G               D      G 

Hoje mesmo e para sempre, Ó Jesus, sou todo Teu! 

 

Não sou meu! Pois fui remido por Jesus, que me comprou, 

E confio em Sua graça, Que minha alma resgatou! 

 

Jamais meu! A Ti confio, tudo quanto chamo meu; 

Tudo em Tuas mãos entrego, meu Senhor: sou todo Teu! 

 

Jamais meu! Oh, santifica tudo quanto sou, Senhor! 

Da vaidade e da soberba livra-me, meu Salvador! 



242. NO CORDEIRO 

            Bb                Eb               Bb                             F         Bb 

 No Cordeiro já minha alma Seu descanso eterno tem. 

                     C7        F         Bb      Eb     Bb         F           Bb 

Deus contente está com Cristo; Eu contente estou também. 

 

 Salvação em Cristo tenho; Gozo bênção sem igual. 

É Jesus o meu Amado, Seu favor é perenal. 

 

 Cheio assim de paz divina seguirei nos passos Seus,  

‘Té que venha aqui buscar-nos para estarmos lá com Deus 

 



243 - Revivificação 

             Ab                                Eb              Ab 

Tu, que sobre a amarga cruz revelaste Teu amor, 

                                          Eb 

Tu, que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. 

                    Db                               Eb             Ab 

Vem, oh, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar! 

                                      Db    Ab 

Com Teu santo e puro amor, vem nos revivificar. 

       Db          Ab     Eb           Db Eb Ab 

Oh, vem! Oh, vem! Vem nos revivificar! 

 

Eis o mundo tentador procurando nos trair! 

Sem Teu braço protector, cedo havemos de cair. 

 

Quanto, que corriam bem, manquejando agora vão! 

Outros seguem que, também, frios, sem amor, estão! 

 

Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, 

Quer, altivo, resistir a Teu brando e doce amor! 



244- O Dia Radiante 
G                                                                             D            G 

Virá mui breve o dia radiante em santa luz Em que, afinal, vencido o mal, 

        D                     G 

Virá reinar Jesus. O Salvador domínio terá de mar a mar, 

       D                 G     C            G       D      G 

E a protecção da Sua mão aos justos há-de dar. 

                C                         G                                                              D 

Breve o dia vem! Breve o dia vem! O dia alegre chega; bem perto agora está. 

 G                        C               G                                                  C 

Breve o dia vem! Breve o dia vem! Em que essa paz, que Cristo traz, 

        D         G 

Seu povo gozará. 

 

 Não mais a voz do engano no mundo se ouvirá; 

 Não mais o horror do tentador o povo afligirá. 

Mas todos a verdade a todos falarão, e ao grande Deus os santos Seus 

Com gozo adorarão. 

 

Por esse dia alegre suspira a criação, com dor, aqui, sofrendo em si, 

Sob dura escravidão; porém, de tal tristeza então se livrará, 

Ao refulgir, no bom porvir, a luz que bênção dá.  

 



245 - Achei Descanso 

G    C      G C          G                C  C  D G  D 

Ó Jesus! Achei descanso em teu temo coração; 

G      C G D  G  C    G       D   G 

É manancial de gozo e consolação. 

D                            G                 C    Am   G   Am G 

Já cheguei a contemplar-Te, e minha alma se inundou 

          G  D G D   G                        D       G 

Com a refulgente graça que ela em Ti ganhou. 

 

 Com inteira confiança eu descanso em Teu amor; 

Tua mão omnipotente guarda-me. Senhor. 

Satisfazes meus anelos, supres o que é mister; 

Tu sossegas meus temores pelo Teu poder, 

 

 Sê Tu sempre meu consolo, meu constante guardião, 

Pois os Teus reais favores gozo e paz me dão. 

Resplendor da eterna glória!Fonte de perene amor! 

Sou feliz com Tua graça. Cristo, Salvador! 

 



246 - Preciosas são as horas 

G                        C                 D            G               D            G 

Preciosas são as horas na presença de Jesus! Comunhão deliciosa  

         Em         A7      D                       G D   G                   B7         Em B7 

da minha alma com a luz! Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, 

           G               C        C             G    D       G 

Pois Jesus será o abrigo, quando o tentador chegar. 

 

Ao sentir-me rodeado de cuidados térrea: Irritado, atribulado, 

 ou com dúvidas fatais, A Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição; 

As palavras que Ele fala; trazem-me consolação. 

 

Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão; com 
ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu Amigo, o melhor e mais leal. 

 

Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão,Podereis mui bem prová-la  

e tereis compensação; Procurai ficar sozinhos em conversa com Jesus: 

Gozareis na vossa vida; Paz perfeita, graça e luz!  

 



247- Oh! Que será 

G                  D                G                               D 

Oh! Que será com Cristo estar, longe de todo o mal, 

G                Em Am               C       D   G 

Na santa habitação do Pai na glória divinal! 

                 D                      G    C                  G        D 

Seu lar ser nosso, o santo amor em que esse Filho está; 

G                                        C                   G D  G 

 O bom quinhão que Cristo tem Ser nosso gozo lá! 

 

Oh! Que será gozar no céu divina comunhão: 

Com Cristo estar e conhecer Seu santo coração; 

Toda a riqueza do favor De Cristo profundar, 

Pois Ele quis connosco o bem dos céus compartilhar! 

 

Oh! Que será nos céus além Seu rosto contemplar, 

Ouvir ali a doce voz de Cristo ressoar, 

E ver, com honra divinal, no resplendor da luz, 

Aquele a Quem os homens vis cravaram sobre a cruz! 

 



250- Oh, vem, Senhor  

Oh, vem. Senhor Jesus, depressa vem! 

Teu povo espera com amor por Ti, 

Sentindo a falta, neste mundo aqui, Do seu Senhor! 

 

Oh, vem. Senhor Jesus, pois só em Ti 

Achamos gozo, bem e perfeição, 

Que não se encontram neste mundo vão. Oh vem. Senhor! 

 

Oh, vem. Senhor Jesus! Sim, vem pra nós, 

Pois nosso coração anela ver 

Teu rosto amado e a presença ter, do seu Senhor! 

 

Oh, vem. Senhor Jesus! Sabemos bem 

Que Tu nos amas e Tua alma quer 

A Tua Igreja ali na glória ter; Vem, pois. Senhor! 



249- A Peregrinação 

G                 D        G 

O mundo é fatal solidão! 

D                                  G 

Não devo anelar ou escolher 

                                      D 

Neste campo deserto quinhão, 

          C                  D           G 

Nem aqui os meus passos deter. 

 

 Jesus, quando aqui viajou, 

O trilho marcou para num; 

Nesta santa vereda é que vou 

Caminhando após Ele pra o fim. 

 

 Descanso com Ele terei 

No céu, quando lá me encontrar; 

Conhecer Seu amor eu irei, 

Pois aqui não o posso sondar.  



250- O Tempo Vai Passando 

F           C7       Dm             Bb            F  Bb C7 F      C7 F  Bb 

O tempo vai passando; não tarda em despontar o dia suspirado  

       C7                F              Bb                  F            Bb           F 

de meu Senhor chegar. O mundo em seu pecado de mal vai a pior, 

                        C7       F           C7    F 

Porém, nós esperamos a Vinda do Senhor. 

 

Espessas são as trevas; custoso é de acertar com o divino trilho 

 em que convém andar; mas sempre o nosso Guia nos leva com amor 

E o coração almeja a Vinda do Senhor. 

 

É Cristo a rica fonte de graça, amor e paz; Minha alma sequiosa 

 Jesus a satisfaz, e o doce refrigério conhecerei melhor, 

Gozando-o plenamente na Vinda do Senhor. 

 

Não é com seu adorno que a noiva se entretém; Presente estando o noivo, vê neste todo o bem. Nem eu 
anelo tanto da glória o resplendor, 

Como a Ele mesmo, o Noivo. Vem, vem, Jesus Senhor. 

 



251- Brevemente Tu Virás 

D                     A7     D               A7        E           A7 

Senhor nosso, Jesus Cristo, por enquanto não és visto, 

              D              G        D     A7           D 

Mas nos alegramos nisto: Brevemente Tu virás. 

 

Hora alegre! Vens buscar-nos, Vens a Tua imagem dar-nos, 

Vens do mundo arrebatar-nos. Cristo, quando chegarás? 

 

Vem, Senhor! Queremos ver-Te, mais de perto conhecer-Te, 

Transformados, sim, render-Te mais completa devoção. 

 

Tua glória vem mostrar-nos, Teu poder patentear-nos 

E o segredo revelar-nos do Teu terno coração.  



252. PAZ, SEMPRE PAZ! 

                        C      C7         C          Am        G        C 

Paz, sempre paz! Mesmo onde reina o mal, 

                                    Am       C   G7        C   G7   C 

O sangue de Jesus dá paz cabal. 

 

 Paz, sempre paz! Na tentação ou dor 

Encontro paz, servindo ao meu Senhor. 

 

 Paz, sempre paz! Embora sofra aqui, 

Senhor, felicidade tenho em Ti! 

 

 Paz, sempre paz! Se amigos longe estão, 

Jesus me tem sob Sua proteção. 

 

 Paz, sempre paz! E as provações que vêm 

Meu Salvador por Sua conta as têm 

 

 Paz, sempre paz! A morte perto está, 

Mas com meu Salvador temor não há. 

 



253. PEREGRINO 
                         G                                       C            G 

 Peregrino aqui no mundo, vou para Deus. 

                                                                C            G 

Tudo vejo moribundo, vou para Deus! 

                  Em                G                 D 

Nada pode aqui valer-me, nada aqui satisfazer-me; 

                                                      C                           G 

Nada deve, pois, deter-me: Vou para Deus! 

 

 Satanás aqui domina; vou para Deus! 

O pecado traz ruína; vou para Deus! 

Só com Deus na eternidade há real felicidade; 

Só com Ele há santidade: Vou para Deus! 

 

 Por seu Cristo redimido, vou para Deus! 

Já com esse Cristo unido, vou para Deus! 

Sangue de Jesus comprou-me, Graça divinal salvou-me; 

Com poder meu Deus livrou-me: Vou para Deus! 

 



254. CADA MOMENTO 

        F                                  Bb          F    C7                              F                     C7 

 Por meus pecados pagaste, Jesus, quando morreste por mim sobre a cruz; 

          F           Gm                             C7  F            Bb              C7              F 

Eu, impelido, por Teu grande amor, quero servir-Te, meu bom Salvador. 

                                      C7            F                            C7       F                       C7 

Cada momento me guias, Senhor; Cada momento por Teu grande amor. 

        F                            Dm             Gm          Bb                  C7               F  

Tua presença me outorga vigor, Cada momento sou Teu, ó Senhor! 

 

 Todos meus males os tira Jesus; Enche minha alma de paz e de luz. 

Todos os dias ensino me dá; Todo momento comigo Ele está. 

 

 Tu minha Rocha, meu Libertador, guarda minha alma, fiel Redentor. 

Todo momento em Jesus viverei, todo momento, e seguro estarei. 

 



255. QUAIS PEREGRINOS 

              G                                            D                    G               D             G 

 Quais peregrinos, quais estrangeiros,  Nós devemos pelo mundo viajar. 

                                  D                   G                   D      A7              D 

Aqui há trevas e iniquidade,  Aqui há lutas contra a maldade. 

                         G                                     D              G                     D        G 

Quais peregrinos, quais estrangeiros, nós devemos pelo mundo viajar. 

 

 Aqui é o reino do adversário;  É contra ele que nós temos de lutar. 

É muito astuto, é mui malvado; Sempre ele chama para o pecado. 

Quais fiéis servos, quais bons soldados, nosso Rei nos manda sempre pelejar. 

 

 Naquela Pátria, para onde vamos,  Nem ciladas, nem contendas haverá; 

Mas paz e gozo, luz e verdade,  Doce descanso na santidade. 

Pois animosos e esperançosos, nós devemos pelo mundo transitar. 

 

 Lugar glorioso! Lugar ditoso! Onde vamos sempre estar com nosso Rei, 

Para Seu rosto sempre fitamos  e a companhia dEle gozarmos.  

Quais cidadãos, pois, daquela Pátria, nós devemos pelo mundo caminhar. 

 



256. QUAL CORRENTE FUNDA 
                                       F          C7     F       Bb       C7       F 

 Qual corrente funda corre a santa paz 

                                               C7         F        C7     G7        C7 

Que nossa alma inunda e frescor nos traz; 

                                     F                  Bb  F  Bb         F         C7 

Paz que nos alenta, paz que forças dá, 

                                   F           C7             Dm    F          C7    F 

Paz que sempre aumenta, paz que durará. 

                                 Bb  F    Bb      F       C7 F     C7         Dm   F        C7     F 

No Senhor firmado, nosso coração vive sem cuidado de tribulação. 

 

 Deus omnipotente guarda-nos do mal; 

Sua mão e mente têm poder cabal; 

Jamais inimigo O poderá vencer, 

Nem qualquer perigo Sua paz romper. 

 

 Toda e qualquer prova, todo amargor, 

Vem qual bênção nova, dada pelo amor, 

Quem em Deus confia, quem em Cristo crê, 

Sua simpatia goza pela fé. 

 



257. QUAL MIRRA FRAGRANTE 
        F           Bb                         C7            F              Bb    F          C7              F 

Qual mirra fragrante que espalha ao redor. Seu rico perfume, sua aura de olor, 

                                       C7           F     Bb    F             Bb     F     C7         F 

Senhor, o Teu nome, no meu coração, Infunde alegria e satisfação. 

 

 Qual voz de amizade que ao viajador. Perdido na mata incute valor. 

Teu Nome me anima, fazendo saber. Quão perto o descanso, quão fácil de ter. 

 

 Qual canto que serve ao sono a dispor. O infante embalado, em mimos de amor, 

Teu Nome, abrandando a voz da paixão, Sossega, mitiga a ardente emoção. 

 

 Qual vela, avistada distante no mar, Ao náufrago prestes a desesperar, 

Teu nome, levando notícias de paz, Alegre esperança e alento me traz. 

 

 Qual luz, que brilhando no erguido fanal, Ao nauta, de noite, ensina o canal, 

Teu Nome, espalhando benéfica luz, Ao porto celeste minha alma conduz. 

 

 Jesus, nome terno de excelso valor! Teu Nome bendito, Jesus Salvador, 

Acima de todos, sem par, sem igual, Exalta a fragância do amor divinal! 

 



258 - Cristo é nosso Amigo 

F            Bb   F     Bb             F                                C7 

Quanto Cristo é nosso Amigo! Pois, com terna compaixão, 

F         Bb   F                  Bb      F       C7        F  C7 F 

Manda-nos que ao Pai peçamos tudo, tudo em oração. 

C7            F    C7            F        Bb         F          C7 F C7 

Quando acaso falte aos homens paz, ou gozo, ou protecção, 

F      Bb  F             Bb      F               C7 F  C7 F 

Poderão com fé chegar-se para Deus, em oração. 

 

Quando enfermo, carregado de cuidados e aflição, 

A teu Pai, refúgio eterno podes ir em oração. 

Tens perdido os teus amigos? Dize-o a Deus em oração, 

No Seu seio carinhoso paz terá teu coração. 



259. QUÃO FELIZES 

              C                                         F      C          G7             C 

 Quão felizes são os homens que confiam sempre em Deus! 

                                                    Am               D                     G 

Quando o mal apanha os outros Cristo guarda bem os Seus. 

                                        C         F                         G7          C 

Povo alegre povo alegre que viaja para os céus! 

 

 Se a galinha sob as asas, pode os pintos abrigar, 

Muito mais Jesus àquele que só nEle confiar. 

Bem a salvo bem a salvo e tranquilo pode estar! 

 

 Seu cuidado é incessante pelo filho Seu que crê; 

Todo o mal que nos persiga Seu bondoso olhar prevê, 

E descanso e descanso temos nEle pela fé. 

 



260 - Que grande Amigo 

 

Que grande Amigo é meu Jesus, tão santo, bom e terno! 

Sem outro igual o Seu poder, e o Seu amor, superno. 

Pra mim, perdido e sem vigor, olhou com simpatia, 

E Sua poderosa mão serviu-me a mim de guia. 

  

Que grande Amigo é meu Jesus, de longe quis buscar-me; 

Desceu, chegou, sofreu, penou, morreu pra resgatar-me. 

As glórias do Seu santo lar renovam meu alento, 

Pois breve espero receber o Seu acolhimento. 

  

Que grande Amigo é meus Jesus, Meu Guia tão prudente, 

Um Protector tão ideal, sim, Deus omnipotente! 

Sou de Jesus, Jesus é meu por tempos sempiternos, 

E gozarei de Deus no céu favores Seus, paternos. 

 



261 - Quão doce soa 

Bb                        Eb   Bb               Eb   Bb 

Quão doce soa ao coração do pobre pecador 

                    Bb   Eb           F 

O Nome que lhe traz perdão: 

    Eb       F  Bb 

Jesus, o Salvador 

 

Jesus, meu Rei, meu Salvador, Meu terno e bom Pastor, 

Meu Advogado, meu Senhor 

Meu forte Redentor! 

 

Bendito nome de Jesus, Em Ti confiarei! 

Tu que morreste sobre a cruz, 

Em Ti descansarei. 

 

Jesus, somente em Ti pensar minha aflição desfaz; 

Melhor será contigo estar 

E descansar em paz. 



262- Redentor 

«Redentor». Oh, que beleza nesse Nome Teu se vê! 

Só Jesus, na Sua glória, de levá-lo, digno é. 

Redentor meu! Redentor meu!  

Que alegria seres meu  

  

 Mergulhado na miséria, triste escravo de Satã, 

Envolvido em Suas malhas, preso na esperança vã: 

Redentor meu! Redentor meu! 

Dele me livraste Tu! 

 

Quando ali na Tua glória ante o trono me prostrar 

E com harpa de vitória Teus louvores entoar, 

Redentor meu! Redentor meu! 

Que alegria em Te adorar! 

 



263 - Redentor Omnipotente 

Redentor omnipotente, Poderoso Salvador, 

Advogado omnisciente, É Jesus, meu bom Senhor! 

Ó Amado da minha alma, Tu és tudo para mim! 

Tudo quanto aqui careço, Acho, ó Cristo, sempre em Ti. 
 

Água viva! Pão da vida! Doce sombra no calor 

Que ao descanso nos convida, É Jesus, meu Salvador! 

Sol que brilha nestas trevas Com suave e meiga luz, 

Noite eterna dissipando, É meu Salvador Jesus! 
 

O Cordeiro imaculado Que Seu sangue derramou, 

Meus pecados expiando, E minha alma resgatou! 

Fundamento inabalável!Rocha firme e secular! 

Fidedigno! Imutável!Nunca poderá falhar! 
 

O caminho que, seguro, sempre para o céu conduz 

Quem deseje aqui segui-lo e tomar a sua cruz! 

Porta aberta, sim, aberta, Que conduz à salvação! 

Rica fonte, donde emanam gozo, paz, consolação. 



264- Com Cristo Estou Contente 

Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste bem; 

Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem 

Eterno gozo no Senhor, por desfrutar Seu grande amor. 
 

Com Cristo estou contente: Ele me satisfaz; 

Com este amar do Salvador 

Agora estou contente,  (bis) 
 

Do mundo as honras para num perderam seu valor, 

Até que ao meu Senhor, enfim, o mundo der louvor. 

Então terei prazer real ao vê-Lo em glória triunfal. 
 

A comunhão da Sua cruz não ouso recusar, 

Mas gozo comunhão na luz, por graça singular, 

Com os que, em Jesus Cristo, são dum mesmo amor e coração. 
 

Até que chegue lá no céu, aonde Cristo entrou, 

E veja a face já sem véu de Quem me resgatou, 

Desejo sempre aqui viver dum modo que Lhe dê prazer. 



265- Rochedo Forte 

F                                Bb F                       Bb  C7 

Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação; 

F                                Bb  F                        C7  F 

Constante e firme amparador, Refúgio na tribulação! 

         Bb                                 F                  Bb                F 

Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal! 

        Bb                                    F          Bb C          C7   F 

Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação! 

 

Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação; 

Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação, 

 

 Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação; 

Ancoradouro singular, consolo na tribulação! 

 

 Jesus é nosso Benfeitor, auxílio na tribulação; 

Presente e eterno Salvador, auxilio na tribulação! 



   G                                                         D   G                              C            G D      G 

 Salvo nos fortes braços do terno Salvador, doce descanso tenho no Seu perene amor. 

         D                            A               D                                    G          A           D 

Vivo bem garantido contra o poder do mal, sinto-me recolhido no seio divinal. 

                                G                                                               D 

Salvo nos fortes braços do terno Salvador, 

                                G                                  C              G  D       G 

Doce descanso tenho no Seu perene amor. 

 

 Pelo deserto triste, por onde passo aqui, Cristo me leva sempre, bem achegado a Si. 

Entra com simpatia em toda mágoa ou dor; muda-as em alegria com Seu sincero amor. 

 

 Minhas necessidades cuida de bem prover, minhas perplexidades trata de resolver. 

No meu andar terrestre lança celeste luz, meu protetor e Mestre é sempre o bom Jesus. 

 

 Com ansiedade espero pelo feliz raiar desse faustoso dia em que Ele vai voltar; 

Dia no qual Seu rosto à clara luz verei e Sua santa glória com Ele gozarei. 

 



267. TEU QUERER 

            C                        F            C              G7                D  G7 

 Se acaso vês em mim, Senhor,  Alguma ocupação carnal 

                          C           A7      D     G7     D                   C 

A desviar meu fraco amor, De Ti, o Amigo principal 

                              F      D     G        D         G7              C 

Impede tal inclinação, Enchendo Tu meu coração. 

 

 Terei projectos por cumprir. Que Tu não podes aprovar 

E que me levem a pedir P’ra mais um dia aqui ficar? 

Oh, vem quebrar o seu poder. E seja feito o Teu querer. 

 

 Que eu siga a Ti de coração, Levado pelo puro amor! 

Que sejas Tu minha afeição! Que eu goze sempre Teu favor! 

Não há felicidade igual. A ter favor celestial. 

 



268. SEGUE MINHA ALMA 
         G                                                         D                                             G  

Segue, minha alma! Deus é Quem manda, Nem Satanás te pode estorvar. 

                                              D          D                            Am             D   G 

Marcha adiante! Deus te protege, Deus que ao Seu povo soube livrar. 

 

 Visto que em frente o ermo se estende, Árido e estéril, e águas não há, 

Fontes divinas, refrigerantes, Fontes de bênção, Deus abrirá. 

 

 Brilho divino do próprio rosto, Sobre o caminho Ele há-de dar; 

Bênçãos celestes dEle manando, Enchem teu cálice a transbordar. 

 

 Pelo caminho para o descanso, Faltas e apertos atrairão 

Graça de cima, pronta e oportuna; Misericórdias abundarão. 

 

 Quando a morada tão suspirada, Minha alma alegre Cristo trouxer, 

Nesse descanso da Sua casa, Altos louvores hei-de render, 

 

 As boas-vindas entre o Seu povo, Naqueles átrios, quem mas dará? 

Um Deus provado, Deus não estranho, Deus conhecido, me acolherá. 

 



269. O AMIGO MELHOR 
                                                  G                     Am 

 Sei que o amigo melhor é Cristo. 

                                              D                               G  

Quando a tempestade assalta a fé, 

                                                                       C               Am 

Pronto estende a Sua mão, tranquiliza o coração; 

                                               C            D            G 

Sim, o Amigo melhor é Cristo! 

 

Jesus é o melhor Amigo! Jesus é o melhor Amigo! 

Repreende com amor e me anima com vigor; 

Sim, o Amigo melhor é Cristo! 

 

 Oh, que amigo fiel é Cristo! 

NEle encontro amor, consolo e paz; 

Em seu braço esperarei: nenhum golpe temerei; 

Sim, o Amigo melhor é Cristo! 

 





271. CANTANDO ALELUIA 

          G                        D        G                                D    G 

 Eis-nos aqui, Senhor Jesus, somente em Ti confiando, 

                                      D       G                                 D    G 

Permanecendo em Teu amor, Teu reino aqui buscando; 

                                    D                                        G 

As nossas vidas, nosso amor, a Ti trazemos, Salvador, 

                                                            D  G 

Cantando-Te: “Aleluia!” 

 

 Ao Evangelho, ó Salvador, tão puro e glorioso, 

Às leis santíssimas que Tu nos dás, Senhor bondoso, 

“Amém!”, dizemos com fervor e, pelo Teu imenso amor, 

Clamamos: “Aleluia!” 

 



272. SENHOR, QUÃO INCANSÁVEL 
                F                           C7  F                              C7 

Senhor, quão incansável é Teu constante amor. 

                        F                    C7  F           G7         C7 

A fonte inesgotável de bênção e favor! 

               F                            Bb  F                                 C7 

Do Céu Tu nos contemplas com terna compaixão; 

                  F                          C7  F       Gm        C7     F 

Na glória, ali, nos trazes no Teu bom coração. 

 

 Proteges e consolas e, se preciso for, 

Os erros nos reprovas, mas sempre com amor. 

Com simpatia ajudas em tudo que se dá 

Na vida, lida ou sorte, enquanto andamos cá. 

 

 Mui gratos, Te louvamos por este santo amor, 

E, alegres, adoramos o nosso Salvador, 

Querendo tributar-Te, de amor e gratidão, 

Alegre obediência e plena submissão. 

 





274. A PÁTRIA CELESTE 

                  G                      D               G                                          D 

Temos prática na terra de luz, conhecida por nós pela fé, 

                    G                       D           G                         D             G 

Onde reina, na glória, Jesus, que no trono divino se vê. 

                                                   D          C                                  G 

No porvir, lá no céu, nós iremos com Cristo habitar. 

                                                   C           G               D               G 

No porvir, lá no céu, gozaremos de glória sem par. 

 

Temos Pai nessa Pátria também, o glorioso e santíssimo Deus: 

É o Mesmo que teve por bem dar-nos parte consigo nos céus 

 

De tal sorte esse Pai nos amou, com amor infinito e sem par, 

Que nem mesmo a Seu Filho poupou para dar-nos nos céus um lugar. 





276. CRISTO VOLTA BREVEMENTE  

                                  C 

Cristo volta brevemente, Para aqui no mundo ter, 

                                               F                                   C                  G7 

Em lugar de sofrimento, Majestade com poder. 

                                      C                                                          G7  C 

Ele volta e da glória, Brilha a refulgente luz 

                                           F                    C                  F      G7     C 

Desse dia tão querido, Dos remidos de Jesus. 

                                                                                     F                     C 

Cristo volta! Cristo volta para o povo Seu buscar! 

                                                                                     F                     C 

Cristo volta, triunfante, para com poder reinar! 

                                                                                                       G7  C 

Cristo volta! Cristo volta, nosso amado Salvador, 

                                          F                    C                 F       G7           C 

Oh! Que regozijo vê-Lo sobre todos ser Senhor! 

 

Cristo volta! Não mais penas, Não mais pranto, não mais dor, 

Não mais sombra do pecado, Não mais falta de vigor. 

Cristo volta para a glória, Sua igreja conduzir, 

Para tê-la então consigo, No celestial porvir. 

 

Cristo volta! Não sabemos, Em que dia vai descer; 

Mas nós temos confiança, Que Seu rosto vamos ver. 

A Palavra assim o afirma, E não poderá falhar, 

Esperamos com certeza, Ver Jesus aqui voltar. 

 



277. UMA ÂNCORA TEMOS 
                           G              C  G                           C   G 

Uma âncora temos, que a força do mar, 

                                   Am          G              D  

Por muito que ruja, não pode quebrar: 

                                        G         D                 C           G 

É a linda esperança que outorga Jesus, 

                                      Am         G           C       D   G 

Legada na morte de angústia na cruz. 

 

No arcano celeste, ao trono de Deus 

Que reina, supremo e eterno, nos céus, 

É que ela se prende e firme será, 

Pois Deus a garante e não falhará. 

 

E quanto mais rija procela se vê 

Fiquemos tranquilos, bem firmes na fé. 

Nem fúria dos ventos, nem choques do mar, 

A entrada do porto nos podem vedar. 



278. E NÃO TARDARÁ  

C                      G7                C                             G7  C                          G7          C       G7    C 

Um pouco de tempo, sim, pouco esperemos, E Cristo do céu sem demora virá, E não tardará. 

                                G7             C         F     C            G7         C            G7 

Orando, servindo e cantando, velemos, Que logo ouviremos a voz: “Aqui está!” 

                                                                                    C 

E não tardará. 

 

Com mando e com voz de um arcanjo potente, E ao som da trombeta o Senhor baixará, E não 

tardará. 

Que assim O esperemos com ânsia crescente, Pois mortos ou vivos nos transformará, 

E não tardará. 

 

Aos que têm dormido e Jesus, nós sabemos, Que Deus juntamente com Ele trará, E não 

tardará. 

Nem sua partida nós precederemos, Mas todos unidos nos elevará, 

E não tardará. 

 

Em cima nos ares, vivente e glorioso,  Jesus ao Teu povo Tu aparecerás, E não tardarás. 

Contigo, na glória do eterno repouso,  Por ti resgatados, nos receberás, 

E não tardarás. 

 







281 - Do meu terno Salvador 
              Eb 

Do meu terno Salvador cantarei tão grande amor, 

            Ab                    Eb Bb 

Já que gozo do favor de Jesus. 

       Eb                              Ab 

Do pecado me tirou; das cadeias me livrou; 

               Eb                   Bb       Eb 

Sim, da morte me salvou meu Jesus. 

                                                                                          Bb 

Meu Jesus, Ó meu Jesus! Quão precioso é esse nome de «JESUS»! 

        Eb                                        Ab 

Na miséria me buscou, Com Seu sangue me lavou, 

               Eb                    Bb     Eb 

Com Seu gozo me dotou meu Jesus  

 

Da terrível situação de pecado e afição 

Já me deu a salvação meu Jesus. 

O perdão real me deu, com Seu braço me valeu, 

Por amor de mim sofreu meu Jesus. 

 

Viu-me errante a caminhar, longe do paterno lar 

E me veio procurar meu Jesus. 

Hoje em vez de mais fugir, quero com os Seus seguir 

E a protecção sentir de Jesus. 



282- Comigo Ficar 
C                               F                     C 

 «Não temas! Contigo Eu sempre estarei». 

G7                                            C 

Oh! Rica promessa do bondoso Rei! 

                                 F               C 

Qual astro' que brilha lá na escuridão, 

G7                                                     C 

Esta linda promessa brilha no meu coração! 

                       F          C 

Comigo ficar! Comigo ficar! 

 G7                                                        C 

Sim, Jesus me promete sempre comigo ficar! 

                        F         C 

Comigo ficar! Comigo ficar! 

 G7                                                       C 

Sim, Jesus me promete sempre comigo ficar! 

 

E, se pelas águas tiver de passar, 

Seus braços eternos hão-de me guardar; 

Sim, mesmo no fogo, que vem me provar, 

Meu Senhor me promete sempre comigo ficar. 

 



283 - A bela cidade 

C                    G7     C          F                        C                                G7      C                 Dm               

Tenho lido da bela cidade situada no reino de Deus, Amurada de um jaspe luzente, e adornada com áureos 

G7                 F                          C                Dm            G7                 C                        F         G7 

 troféus. Bem ali nasce o Rio da Vida, é no trono seu manancial; Mas metade da glória celeste jamais se  

                   C 

contou ao mortal. 

                                   F           D                           G7 

Jamais se contou ao mortal; Jamais se contou ao mortal; 

    C                       F           G7                        C 

Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. 

 

Tenho lido das muitas moradas que Jesus foi ao céu preparar, Onde os crentes fiéis, para sempre, mui felizes 
irão habitar; Nem tristeza, nem dor, nem velhice entrarão nesse lar divinal. Mas metade do gozo futuro 
Jamais se contou ao mortal. 

 

Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os crentes terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: 
Recebei eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal; Mas metade 
do gozo celeste 

 jamais se contou ao mortal. 

 

Tenho lido do Salvador, Cristo, que recebe o mais vil pecador;Que perdoa seus muitos pecados e revela, sem 
fim, Seu amor. Tenho lido da graça celeste que concede o Pastor divinal; Mas metade do amor tão 

profundo jamais se contou ao mortal. 



284. RESPLANDEÇAM NOSSAS LUZES 

                    Bb                           Eb                     C7               F 

Nas tormentas desta vida, Está bem perto a perdição! 

                    Bb                         Eb                     Bb           F     Bb 

Aos incautos navegantes, Quem trará, pois, salvação? 

                                 Eb                   Bb             C7                   F 

Resplandeçam nossas luzes, Através do escuro mar! 

                    Bb                              Eb                Bb        F          G 

Pois nas trevas do pecado, Almas podem naufragar! 

 

Sempre brilha, em graça imensa, Rico amor do eterno Deus! 

Cabe a nós mostrar o rumo, Na viagem para os céus! 

 

Nuvens de paixão mundana, Obscurecem-lhes o sol; 

Ergue o grito de perigo! Mostra as luzes do farol! 

 

Aos errantes, entre as trevas, Guia ao porto divinal! 

Em Jesus há vero abrigo, Do furor do temporal. 

 

Noite eterna se aproxima: Negro e denso o seu terror! 

Chama, avisa aos infelizes! Guia-os  para o Salvador! 



285. CONNOSCO SÊ, SENHOR 

                        G                    C       G 

“Em Mim, permanecei”, 

                             D                 C        D 

Disseste, ó Salvador; 

                            G           C   D                 C 

Oh, quão seguros os que em Ti 

                                 G         D           G 

Encontram todo o amor! 

 

Connosco sê, Senhor, 

Pois logo a noite vem; 

Pedimos Tua protecção, 

Ó Deus, o Sumo Bem. 

 



286 -QUEM ESTÁ PRONTO? 

Ouve! a voz divina clama: « Pronto estás a trabalhar?» 

  

Ricos campos nos convidam; hoje entremos a ceifar! 

Fortemente o mestre apela, convidando a mim e a ti. 

Quem responderá dizendo: «Pronto estou, Senhor aqui»? 

  

Corre! Aponta aos pecadores o benigno Salvador. 

Vai! Dirige os cordeirinhos ao regaço do pastor. 

Leva às almas doloridas novas de consolação. 

Vai! Publica a todo o mundo: «Em Jesus há salvação!» 

  

Ah! Não digas, ocioso: «Eu não tenho que fazer!» 

Eis os povos que falecem! Multidões a perecer! 

Olha o mestre que suplica!Ouve a voz chamando a ti! 

Oh! Responde sem demora:«Pronto estou, Senhor, aqui!» 

 



287- Bendita Oração 

D                            G                D                    A7 

Bendita é sempre a oração, que nos dá paz ao coração 

D                 G                 D                A7     D 

E sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. 

           A7  D   G   D                    A7 D   G  D       A7 

Em tempos de perturbação, no temporal, na tentação, 

D                      G                     D                  A7       D 

Procurarei com mais fervor a comunhão com meu Senhor. 

 

Bendita é sempre a oração, a voz do nosso coração, 

Que eleva ao céu o seu clamor, tão aceitável ao Senhor. 

E finda a hora de aflição, os dias maus, a tentação, 

Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. 

 



288. Por Ti Já Tenho Paz 

F                                             C7                F 

Jesus, agora bem o sei, quão grande é Teu amor, 

                                             C7    G7    C7 

Pois salvação em Ti ganhei: Aceita meu louvor. 

F                                                                 C 

És Tu, Jesus, meu Salvador! Por Ti já tenho paz; 

    F                          Bb            C7             F 

Senhor, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. 

 

Descanso nunca conheci; Inútil sempre sou; 

Mas Cristo se lembrou de mim, por graça me chamou. 

 

 Comigo, crentes, exaltai O grande Salvador; 

Pois tudo Cristo me supriu a mim, um pecador. 

 

Louvor, louvor a Ti darei, Ó Cristo, meu Senhor, 

Profeta, Sacerdote, Rei, do mundo o Salvador! 

 



289- Um Pendão Real 

Bb                                                       F                    Bb 

Um pendão real vos deu Jesus o Rei, a vós, soldados Seus; 

                                                             F           C7       F 

Corajosos, pois, de tudo o defendei, marchando para os céus. 

        F7                Bb           Eb       Bb            F 

Com valor! Sem temor! Por Cristo prontos a sofrer! 

 Bb                       Eb                Bb                  F       Bb 

Bem alto erguei o Seu pendão, firmes sempre ate morrer! 

 

Eis formados esses negros batalhões do grande usurpador; 

Declarai-vos hoje bravos campeões; avante, sem temor! 

 

Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, 

Não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. 

 

Pois sejamos todos a Jesus leais, e a Seu real pendão; 

Os que na batalha sempre são fiéis com Ele reinarão. 



290- Cristo, Rei Triunfante 
Ab                           Db                Ab           

Jesus é rejeitado, o mundo não O quer; recusa, com orgulho, 

                       Eb                                  Fm         Db             Ab 

Seu Rei reconhecer. Mas eis que vem glorioso do Seu celeste lar 

                               Eb    Ab 

Para logo triunfante aqui reinar! 

          Db                          Ab 

Presto vem o dia eterno da Sua exaltação! 

     Fm                        Eb 

Esse dia desejado Por toda a criação! 

              Ab                      Db            Ab 

Oh, que canta de vitória então há-de soar, 

                                      Eb       Ab 

Quando Cristo triunfante aqui reinar! 

 

O sol, ao meio-dia, não tem tal resplendor qual há-de ter a Igreja 

Na Vinda do Senhor; então do Esposo as jóias a Noiva há-de ostentar, 

Quando Cristo triunfante aqui reinar. 

 

Já temos privilégio de, pela fé, prever  a divinal herança 

Que vamos receber. a dor e o sofrimento jamais terão lugar 

Quando Cristo triunfante aqui reinar. 



291- Vamos Nós Trabalhar 

           Eb                                                         Ab               Bb 

Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, E servir nosso Mestre  

                        Eb 

a caminho dos céus; Com o Seu bom conselho o vigor renovar 

    Bb         F                 Bb 

E fazer diligentes o que Ele ordenar. 

      Eb              Bb                       Eb                                         Ab 

No labor, com fervor, a servir a Jesus; Esperar com fé e com oração, 

 Eb                   Bb   Eb 

Até que volte o Salvador. 

 

Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para à fonte os sedentos  

com pressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, 

Pois Jesus salvação pela graça nos dá! 

 

Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real  

nos dará lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre nossa será, 

Pois Jesus salvação pela graça nos dá!  



292- Junto a Ti  

G                D         G                                                  D 

Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, 

G                             C                      D                     G 

Mais que tudo que conheço, És, meu Deus, meu Salvador. 

D                           G 

Junto a Ti, Junto a Ti,  (bis) 

 G                                C               D                  G 

Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. 

 

Por prazer ou por descanso não Te venho suplicar; 

Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. 

 

Pelo vale tão sombrio, ou no mais temível mar, 

Queira Tua mão divina, Cristo, sempre me guiar 

 



293- Junto ao Trono 

C                          F              C                 G7                         C 

Junto ao trono de Deus, preparado, há, cristão, um lugar para ti; 

                           F         C               D                    G7 

Há prazeres, há gozo exaltado; há delicias profusas ali. 

                     C                F        D       G7 

Sim, ali, sim, ali, de Seus anjos fiéis rodeado, 

             C                           F      G7      C            G7 C    G7 C 

Numa esfera de glória e de luz, junto a Deus já te espera Jesus. 

 

Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali; 

Se na terra os prazeres acodem são prazeres que findam aqui. 

Mas ali, mas ali, as venturas eternas concorrem 

Com a vida perpétua na luz a tornar-te feliz com Jesus. 

 

Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país 

E guardemos connosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. 

Pois dali, pois dali, uma voz verdadeira não cansa 

De ofertar-nos, do reino da luz, o poder protector de Jesus. 



294- Convém Madrugar  

A noite termina e o dia já vem; A Estrela da Alva não pode tardar. 

Que dia de glória; e gozo também! Por Sua chegada convém madrugar. 

 

O mundo inda dorme, não ouve, não vê, querendo nas trevas  

da noite ficar. Na «vinda gloriosa» o mundo não crê; 

Aos «filhos do dia» convém madrugar. 

 

Momento ditoso de ouvir Sua voz! Momento de Seu santo rosto mirar! 

Momento de bênção sem fim para nós!  

À espera do Noivo convém madrugar. 

 

Momento tão fausto para Ele também  

De a Noiva querida pra as bodas levar! 

Ó Cristo glorioso! Vem, Salvador, vem! 

Queremos, queremos, por Ti madrugar. 

 



295- Nada Bem, Crente 

G                 D G                          D 

Nada bem, crente, contra o mar forte! 

                                                G 

Vela bem, crente, cerca-te a morte l 

                             D 

Sê vigilante, sê confiado; 

   G                  C     D           G 

Avante, avante, sê firme e ousado. 

 

 Corre bem, crente. Deus te abençoa! 

Luta. bem, crente, olha a coroai 

Deus te contempla da Sua glória, 

Sim, Deus quer dar-te cabal vitória. 

 

 Folga pois, crente, vem teu amado! 

Enche-te, ó crente, de santo agrado! 

Eis Jesus perto, que vem buscar-te 

E com Seu povo aos céus levar-te! 



296- Sol da minha alma 

F                               C7       F                                          C7 

Sol da minha alma és Tu, Senhor, noite não há, se perto estás! 

                   Gm     F   C7   Bb       C7         Bb        F 

Dissipa as nuvens do temor e Te verei com calma e paz. 

 

 Sol da minha alma! Ó meu Jesus, revela a Tua glória a mim 

E, recolhendo a pura luz, reflectirei seu brilho aqui. 

 

 Qual brando orvalho, o sono vem o corpo e a alma refrescar; 

No peito do supremo Bem quão doce é sempre descansar! 

 

 Comigo o dia inteiro estás; de Ti recebo todo o bem. 

Comigo a noite passarás e me darás descanso além. 

 



297- Sublime anseio 

Eb                                            Bb 

Mais vontade dá-me de odiar o mal, 

Eb                                  F             Bb 

Mais calma em pesares, mais alto ideal, 

                           Bb      Ab            Eb 

Mais fé no meu Mestre, mais consagração, 

                           Ab     Eb     Bb      Eb 

Mais gozo em servi-Lo, mais grata oração. 

 

 Mais prudência dá-me, mais graça e amor, 

Mais firme na causa, faze-me. Senhor; 

Mais recto na vida, mais triste ao pecar, 

Mais' humilde filho, mais pronto em amar. 

 

 Mais pureza dá-me, mais força em Jesus, 

Mais do Teu domínio, mais paz pela cruz, 

Mais rica esperança, mais obras aqui, 

Mais celeste anseio, mais vida por Ti. 

 



298- Pura, sim, mais pura 

Pura, sim, mais pura quero a mente ter; 

Gozo, sim, mais gozo possa eu conhecer! 

Ó Jesus bendito, ouve esta oração, 

Pois a Ti pertence o meu coração. 

 

Calmo, sim, mais calmo sempre quero estar; 

Firme, sim, mais firme possa eu sempre andar! 

Nunca me esmoreça este coração, 

Pois em Cristo tenho toda a perfeição. 

 

Alto, sim, mais alto que as estrelas vou; 

Perto, sim, mais perto de Jesus estou. 

Cristo é meu modelo, sempre O seguirei; 

Tudo quanto anelo nEle encontrarei. 

 



299- Quero o Salvador comigo 

                Eb                             Bb                       Eb 

Quero o Salvador comigo, sem Jesus não posso andar; 

                                                   Bb    

Quero conhecê-Lo perto, no Seu braço descansar. 

Eb   Bb           Eb            Ab                    Eb 

Confiado no Senhor, consolado em Seu amor, 

                            Ab                   Eb        Bb      Eb 

Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. 

 

Quero o Salvador comigo, por ser fraca a minha fé; 

Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. 

 

Quero o Salvador comigo, dia-a-dia em meu viver, 

Pela luz, ou pelas sombras, no conflito e no prazer. 

 

Quero o Salvador comigo, Sábio Guia e Bom Pastor, 

Té passar além da morte, longe de perigo e dor 



300. AI! QUE TEMPO VERGONHOSO  

                        Bb                              F                                         Bb 

Ai! Que tempo vergonhoso, Quando, altivo, resisti 

                    Gm                             D                  Cm       Bb           Eb 

Ao meu Salvador bondoso, Respondendo, desdenhoso: 

                                                        Bb          F          Bb 

“Quero o Eu ; não quero a Ti!” 

 

Mas o Seu amor vencia, Quando sobre a cruz O vi, 

E Jesus por mim pedia, Já meu coração dizia: 

“Quero o Eu e quero a Ti!” 

 

Com ternura me amparava; Graça e força recebi. 

Mais e mais eu exultava; Mais humilde, segredava: 

“Menos Eu e mais de Ti!” 

 

Por Seu grande amor vencido, Tudo ao meu Senhor cedi. 

Ao meu Salvador unido, Este agora é meu pedido: 

“Não mais Eu! Só quero a Ti!” 

 





302 - Que mudança admirável 

Ab                                                                 Db                           Ab 

Que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou! 

                                                                     Eb    Bb                 Eb 

Sim, um gozo indizível em Deus alcancei, Pois Cristo minha alma salvou! 

         Ab                                            Db                        Ab 

Oh, Cristo minha alma salvou! Sim, Cristo minha alma salvou! 

Mesmo ali sobre a cruz, Foi que Cristo Jesus 

      Eb                           Ab 

Da morte minha alma salvou! 

 

Eu deixei de trilhar a vereda do mal, Pois Cristo minha alma salvou! 

Já desfruto com gozo favor divinal, Pois Cristo minha alma salvou! 

 

Sobre o vale da morte eis que brilha uma luz, 

Pois Cristo minha alma salvou! 

Sim, enxergo meu lar no porvir com Jesus,  

porque Ele minha alma salvou!  

  



303- Paz com Deus 

Paz com Deus! Busquei ganha-la com o mais real fervor 

Sem, contudo, achar descanso, nem sossego interior 
 

Oh, que paz Jesus me dá! Paz que outrora eu ignorei! 

Tudo novo se tomou, desde que esta paz achei. 
 

 Cheio estava de temores, sem a causa descobrir; 

Ora em calma, ora em luta, ignorando o meu porvir. 
 

 Afinal, em desespero, disse: «Sem vigor estou!» 

E do céu ouvi resposta:«Cristo tudo consumou». 
 

Livre assim das minhas obras, vendo aquela de Jesus, 

Soube como a paz foi feita por Seu sangue sobre a cruz, 
 

 Esta paz não muda nunca; É constante o seu valor; 

E por Deus é garantida ao que a Jesus Cristo for. 

 



304- Louvamos-Te  

G               C      G                          C   G 

Louvamos-Te, ó Deus, pelo dom de Jesus, 

                           C   G     A7           D 

Que por nós pecadores morreu numa cruz. 

G     C    D         G                 C  G           D 

Aleluia! Toda a glória Te rendemos. Senhor! 

G          C       D     Em       C  G     D   G 

Sim, é digna Tua graça de todo o louvor. 

 

Louvamos-Te, ó Deus, pelo Espírito da luz, 

Que nas trevas resplende e a Cristo conduz. 

 

 Louvamos-Te a Ti, ó Cordeiro de Deus! 

Foste morto, mas vives eterno nos céus. 

 

 Concede-nos mais do celeste fervor 

E domina-nos sempre por Teu grande amor! 

 



305- Cantai; oh, cantai 
      G        C     G                   C    G  

Cantai, oh, cantai! O Messias chegou; 

                         C    G          A7        D 

Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou! 

G          C       D     G               G  C          D 

Dai louvores! Celebrai-O! Foi morto na cruz! 

G          C       D      Em        C G D   G 

Dai louvores! Publicai-O! Já vive Jesus! 

 

 Cantai, oh, cantai! Pêlos ímpios sofreu; 

Satisfez a justiça; Seu sangue verteu! 

 

 Cantai, oh, cantai! Temos livre perdão, 

Pois Jesus nos oferta real salvação! 

 

 Cantai, oh, cantai! Nosso Salvador Deus 

Com amor nos espera na glória dos céus! 

 

 Cantai, oh, cantai! O Senhor voltará; 

Nosso Rei glorioso nas nuvens virá! 



306 -NEle tenho gozo  
F 

O meu Senhor Jesus no Seu amor me deu  

       C7                         G                   C7 

Um gozo que é motivo sempre de louvor.  

      F                                                         Bb 

Foi Ele Quem me achou e Quem me protegeu,  

              F              C7 F 

E nEle agora tenho gozo!  

                                     C  

Jesus me faz o trilho sempre mais brilhar,  

                                      F 

E faz minha alma alegre nEle descansar.  

                                                         Bb 

Servir o meu Senhor me dá prazer sem par, 

           F                   C7  F  

E nEle sempre tenho gozo!  

  

Jesus tirou meus pés de um fundo lamaçal,  

Por isso, agradecido, canto Seu louvor.  

Na Rocha me firmou, por graça divina,  

E nEle agora tenho gozo!  

  

A língua me soltou a fim de O bendizer,  

E com prazer Lhe chamo sempre: «meu Senhor».  

Procuro Sua lei de pronto obedecer,  

E nEle agora tenho gozo!  

 



307 – Reconhecimento 
F                                            C7                F 

Do pecado resgatado fui na cruz por Teu amor,  

                                             C7              F 

E da morte, triste sorte, Me livraste Tu, Senhor.  

          Bb                         F 

Ó Jesus, meu Bem-Amado,  

             C7                       F 

Meu Amigo e Bom Pastor, 

                                                F  

Por Teu sangue fui comprado 

           C7                     F  

E pertenço a Ti, Senhor!  

  

Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,  

Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor.  

  

Redimida, só tem vida a minha alma em Teu amor!  

Com apreço, reconheço quanto devo a Ti, Senhor.  

 



308. FACE A FACE 

                                     F                                  Bb             C7 

Um dia a lida acabará e meu descanso gozarei; 

                                   F                                     Bb        C7   F 

Na glória que Jesus me dá, o Seu amor desfrutarei. 

                                                                         C7 

                                                                         C7 

E face a face vê-Lo-ei: 

                                                                              F 

                                              Bb                C7      F 

“Por graça salvo”, cantarei 

  

Um dia o corpo natural qual o do meu Senhor será: 

Transformação celestial, e dor não mais lugar terá. 

 

Quão rica tal consumação: com Ele estar, para O servir! 

Que triunfante adoração espero dar-Lhe no porvir! 

(bis) 



309. AMOR DIVINO 
                 Ab                                    Eb                                                          Dd 

Amor, que não me largas nunca! Minha alma achou descanso em Ti. 

                                 Ab                            Fm       Bb                          Eb 

Desejo dar-Te a minha vida, A Ti, de Quem a recebi, 

                                                                    Ab     Eb Ab 

E só por Ti      viver. 

 

Ó Luz, que sempre me iluminas! Por Ti meu Deus eu posso ver 

E, já que a luz celeste brilha, Nenhum farol preciso ter 

Mas, sim, a luz do céu. 

 

Ó Gozo, que minha alma inundas! Que pena Teu poder desfaz! 

Pois esta pesarosa vida, De modo algum me satisfaz; 

Sem Deus a vida é vã. 

 

Ó Cruz, levantas minha fronte; Alentas tu meu coração. 

O sangue por Jesus vertido, Garante a minha salvação 

E dá-me paz com Deus. 



310- Teu vasto amor 

                     G                C    D               G          C   D     G 

 Senhor, ensina-nos a conhecer Teu vasto amor; 

                                         C      D                     G        C  D G 

Amor que é sem igual em seu poder Consolador; 

                D                                     G        C  G  D      C       D      G 

E nossos corações a Ti darão Amor real, louvor e gratidão. 

 

Na morte nos mostraste o coração de nosso Deus; 

Fizeste ali a nossa redenção e já nos céus 

Amados somos, pela Tua cruz, com esse amor que gozas Tu na luz. 

 

Sustento santo a Tua carne é pra nós, Jesus; 

Teu sangue nós bebemos pela fé, pois Tua Cruz, 

Que para Ti foi morte e amargor, pra nós é vida e paz e santo amor. 

 



311 - Mais Perto 

         Ab        Eb                         Ab                  Db                 Ab 

Meu Senhor, sou Teu; Tua voz ouvi a chamar-me com amor; 

                      Eb                     Ab                     Db   Eb     Ab 

E de Ti mais perto desejo estar, Ó bendito Salvador! 

                              Eb                Ab              Db               Eb 

Mais perto, sim, da Tua cruz, quero estar, ó Salvador! 

                                    Db                             Ab     Eb          Ab 

Mais perto, perto, sim, da Tua cruz, leva-me, ó meu Senhor! 

 

A seguir-Te aqui me consagro eu, constrangido pelo amor; 

Bem alegre já me declaro Teu, pra servir-Te a Ti, Senhor. 

 

Oh, que pura e santa delícia é aos Teus santos pés me achar; 

E com viva e mui reverente fé com meu Salvador falar! 



312- Tenho paz 

           DB                              Gb      Ab  Db     Bbm        Eb               Ab  

Ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com trevas de horror, 

               Db       Gb              Eb        Ab               Db            Gb Ab        Db 

Por Cristo já tenho aprendido a dizer: «Tenho paz, doce paz no Senhor».  

                                   Ab             Db          Gb         Ab             Db 

Tenho paz, no Senhor, Tenho paz, doce paz no Senhor. 

 

Meu mal, oh, que gozo a verdade saber! Meu mal, em seu fruto e raiz, 

Jesus sobre a cruz com Seu sangue expiou! Ele mesmo na Bíblia mo diz. 

 

Em provas, apertos e perseguições, nos golpes que dá Satanás, 

Bem calmo estarei, pois no meu coração, por Jesus, eu já gozo de paz. 

 

Agora desejo com Cristo viver, com Ele a carreira acabar; 

Pois sei que no meio das perturbações  

Com Jesus sempre em paz posso estar. 

 



313- Doce lar 
Para a terra nós vamos, dos santos, dos puros, 

A terra ditosa de bênção e luz. 

Já fartos de andar nos caminhos das trevas, 

Nós vamos agora morar com Jesus. 
 

Doce lar! Doce lar! Doce lar! Doce lar! 

Na glória habitaremos com nosso Jesus. 
 

Não entra ali mágoa, nem dor, nem tristeza, 

No lar todo alegre para' onde conduz 

O nosso caminho; e assim, animados, 

Seguimos o trilho do nosso Jesus. 
 

Andemos afoutes, alegres, contentes, 

Embora levando o opróbrio da cruz. 

A terra avistamos e em seus lindos campos 

Teremos descanso no amor de Jesus. 

 



314- Quando andamos na luz 
 

F                          C7  F        C7            F 

Quando andamos na luz e tomamos a cruz 

         Bb           F             C7 

E seguimos ao nosso Senhor, 

               F       C7   F        C7        F 

Com que bênção e paz Ele nos satisfaz 

         Bb          F           C7   F 

E nos enche do Seu santo amor! 

C7      F            D         Gm                F   C7  F   

É confiar, sim, e obedecer, Se contentes em Cristo 

       Bb   F      C7  F 

Nós queremos viver. 

Não há nem uma dor nem um só dissabor 

Que tenhamos aqui de sofrer, 

Que não possa Jesus, se tomarmos a cruz, 

Sempre em gozo e em paz converter! 

 Que saibamos mostrar por um mui digno andar 

Que Jesus é o nosso Senhor; 

E, ao servi-Lo, serão nossas vidas, então, 

Sacrifícios de puro louvor. 

 



315- Digno é Jesus 

Cristo Jesus na cruz padeceu, por minhas culpas Ele morreu. 

Ele tornou-Se meu Salvador e já conheço Seu santo amor. 

 

Digno é Jesus de todo o louvor, Digno de ser de todos Senhor. 

 

 Hoje confesso Cristo, o Senhor; já fui vencido por Seu amor. 

No Seu serviço me esforçarei, pois que por Ele a vida alcancei. 

 

Meu protector é sempre Jesus; Ele me guia por Sua luz. 

Ele me guarda de todo mal e me conduz ao lar divinal. 





317. É CÉU 

                Ab                         Db      Ab                  Db       Eb 

Depois que Cristo me salvou, Em céu o mundo se tornou; 

                                   Ab    Db     Ab             Eb          Ab 

Até no meio do sofrer, É céu a Cristo conhecer. 

                            Db          Ab                                       Eb 

Oh, aleluia! Sim, é céu; É céu fruir perdão aqui! 

                                  Ab           Db                         Ab         Eb        Ab 

No mar, na terra, ou onde for, É céu estar com Cristo ali. 

 

Outrora eu via longe o céu, Mas quando Cristo me valeu 

Então senti meu coração, Entrar no céu da rectidão. 

 

Já não me importa a mim morar, Em alto monte, à beira-mar, 

Em casa ou gruta, pois que, enfim, Com Cristo ali é céu p’ra mim. 









321. SEMPRE DE TI MAIS PERTO 
             D                            A7               D                        A 

Sempre de Ti mais perto, ó Cristo,  Mais perto, sim, de Ti; 

                    D                 A7         G     D            G     D   A7  D 

Que eu veja mais da Tua graça, Da Tua glória ali. 

 

Em mim, em todo o ser, ó Cristo, Que sejas sempre Rei! 

Sim, quero ser a Ti submisso, Leal à Tua lei. 

 

Dá-me a mostrar em toda a vida, O Teu divino amor; 

Que fale a minha boca sempre, De Ti, meu Salvador! 

 

Enche-me mais e mais, ó Cristo, Da Tua compaixão; 

Que seja o meu amor reflexo, Do Teu bom coração. 

 

Oh, seja o meu viver só Cristo, E Cristo o meu morrer! 

A vida e a morte transformaste, P’ra mim, por Teu poder. 

 



322- Pão vivo 

Faminto, ó Salvador, Maná celestial, 

Eu venho a Ti, Senhor, Pão Vivo divinal! 
 

Sedento, clamo a Ti, ó Rocha secular! 

Vem, Água Viva, vem minha alma saciar! 
 

Só a Ti possuir, em Ti permanecer, 

Teu fruto produzir! Sim, isto é que é viver! 
 

 Mais perto anseio estar de Ti, Senhor Jesus, 

Contigo sempre andar na Tua santa luz. 
 

 Meu pobre coração almeja, ó Salvador, 

Em doce comunhão gozar o Teu amor. 
 

Não sei por onde vou, mas isto sei. Senhor: 

Na Tua mão estou, seguro em Teu amor! 



323- Jesus me guia os passos 

         G                            C              G                             D 

Muitos falam dos perigos do caminho em que eu estou, 

                       G                     C               D                   G 

Mas não vêem a luz que brilha ao redor, por onde vou. 

                      C         G                                                    D 

Meu Jesus me guia os passos e já veio em mim morar; 

                       G               C               D                        G 

Neste mundo perigoso só por mim não posso andar. 

 

Falam mais de desenganos e de dura provação; 

Mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação. 

 

Sei que meu amor é fraco, há perigo de eu pecar, 

Mas com Seu divino auxilio hei-de sempre triunfar. 

 



324- Bem de manha 

            C                                                Dm       G7          C  G7              C 

Bem de manha, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, 

                                                         Dm                  G     D          G7 

Vigia e ora! O coração pequeno um temporal pode abrigar. 

                          C                                         G7 C G7           C 

Bem de manha, e sem cessar, Vigiar, sim, e orar! 

 

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 a paz do teu 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 todo instante que o inimigo ataca sem parar, 

Mas com Jesus em comunhão constante podemos triunfar. 

 



325. COM SEU PODER 

                 G                                                    D                    G 

Descanso no poder de Cristo e no Seu amor, no Seu amor. 

                                                                                    D              G 

Jesus é sempre meu amparo, meu grande Redentor. 

                                   D                                                                           G 

Com Seu amor pode me suster, com Seu poder quer-me proteger! 

                                                              C                  G    D          G 

A Sua mão basta p’ra valer quem confia no Senhor. 

 

Descanso no poder de Cristo, pois na Sua luz, na Sua luz, 

Com Ele seguirei o trilho que para o céu conduz. 

 

Descanso no poder de Cristo e na protecção, na protecção 

Do Salvador bondoso e terno, confio nunca em vão. 



326 - Firme nas Promessas 

      Bb                                                         Eb                                  Bb 

Firme nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no Seu grande amor, 

                                                                                     Eb        F      Bb 

Cantarei alegremente o Seu louvor, firme nas promessas de Jesus. 

                                   Eb       F                                      Bb     Eb  Bb 

Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. 

                                     Eb              Bb                 F                Bb 

Firme, firme, sim, firme nas promessas do Senhor. 

 

Firme nas promessas, hei-de resistir às maiores provações que possam vir; 

Quero resolutamente prosseguir firme nas promessas de Jesus. 

 

Firme no valor do sangue carmesim, firme na palavra que Deus é por mim. 

Bem seguro nEle até da vida o fim, firme nas promessas de Jesus. 

 

Firme nas promessas, no celeste lar em maior medida espero desfrutar, 

No porvir eterno, graça singular, firme nas promessas de Jesus. 





328 - Castelo Forte 
                        D              A7  D    G D      F#m  G    D     Fm A7 D 

Castelo forte é nosso Deus, Espada e bom escudo; 

                                         A7   G G    D         F#m G  D  G     Em A7 D 

Com Seu poder defende os Seus em todo o transe agudo. 

                                      A7 Bm F#m E A7 D A7 G A7 D 

Com fúria pertinaz persegue Satanás, 

               A   Bm A7 E       A7 G   D Bm Em B7   D F#m G D Bm Em A7 D 

Combate nossa fé, astuto e forte ele é: Igual não há na terra. 

 

A nossa força nada faz num mundo tão perdido, 

Mas nosso Deus socorro traz, por Cristo, o escolhido. 

Connosco está Jesus, o que venceu na cruz, 

Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. 

 

Se nos quisessem devorar demónios não contados, 

Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. 

O príncipe do mal, com rosto infernal, 

Já condenado está; vencido cairá por uma só palavra. 

 

Que Deus a luta vencerá 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. 



329. JESUS À TERRA VOLTARÁ 
 

                        G                      D                                   G 

Jesus à terra voltará, Com grande majestade 

                                                 C                G      D          G 

E neste mundo tomará, Suprema potestade. 

                                              D                                           G 

Saudai ao Rei celestial, Que toma aqui poder real! 

                                                C              G                     D         G 

Saudai o imperial Senhor: Jesus, Rei santo, Salvador!  

 

Jesus, justiça e paz dará, E protecção ao povo; 

O Seu reinado amor trará, Ao mundo feito novo. 

 

Dominará de mar a mar, E até os fins da terra; 

Felicidade nos vem dar: Não haverá mais guerra. 

 

Compadecer-se-á Jesus, Dos tristes e dos pobres; 

Florescerão na Sua luz, Os justos como os nobres. 

 

Qual chuva, bênçãos descerão, Aos povos refrescando; 

Os reis e príncipes virão, Curvar-se sob Seu mando. 

 



330. CONFIANÇA 

                         Eb                                                                Bb 

Não sei por que de Deus o amor, A mim se revelou; 

                        Eb                                               Ab      Bb    Eb 

Por que, na cruz, meu Salvador, P’ra Si me resgatou. 

               Ab                               Eb                         Bb                     Eb 

Eu, porém, sei em Quem eu creio, e estou bem certo que é poderoso 

                          Ab                         Eb             Bb                Eb 

P’ra guardar meu bom tesouro, Até ao grande dia. 

 

Não sei o que de mal ou bem, É destinado a mim; 

Se maus ou belos dias vêm, Até da vida o fim. 

 

De quando vem Jesus não sei, Se breve ou tarde vem; 

Mas sei que meu Senhor virá, Na glória que Ele tem. 



331. TEU DEUS REINA 

                                 Bb                                Eb                F 

Alma cheia de temor, “teu Deus reina!” 

                                 Bb                                 E    Eb         Bb 

Firma-te no Seu amor, “teu Deus reina!” 

                       F                                         Bb   F               C7      F 

Quando o mal te quer vencer, Salvação tu podes ter 

                   Bb                        D       G7  Bb    Cm    F              Bb 

No seu divinal poder, “Teu Deus reina! Teu Deus reina!” 

 

Crentes todos, proclamai que Deus reina! 

Seus louvores entoai, pois Deus reina! 

Nasce o dia sem igual, Cristo com poder cabal 

Há-de destruir o mal, Pois Deus reina! Sim, Deus reina! 

 

Sim, Igreja do Senhor, “teu Deus reina!” 

Vencerás na luta ou dor; “teu Deus reina!” 

Glória! Cristo prestes vem, Fonte de celeste bem, 

Ele já domínio tem! “Teu Deus reina! Teu Deus reina!” 



332. NÃO ME DEIXA 
                               Ab                                       Eb 

Jamais sozinho viverei, Num mundo de cuidado e dor: 

                                                 Ab                     Eb 

Um precioso Amigo achei, Pois não me deixa o Salvador. 

                                                                   Ab      Eb                         Ab 

Oh, não me deixa o Salvador; Fiel e pronto Ajudador! 

                 Db                                                               Ab                     Eb     Ab 

Presente, dá-me paz, Amigo bem veraz, Oh, não me deixa o Salvador! 

 

E, se iminente o medo está, A Sua voz me dá valor; 

Com Cristo estou: temor não há, Pois não me deixa o Salvador. 

 

Meu Guia quer me acompanhar; Eu vivo nEle em santo amor. 

Com Ele cruzo o bravo mar, Pois não me deixa o Salvador. 

 

E, findo o dia terreal, Nos céus irei cantar melhor, 

Com harmonia sem igual: “Já não me deixa o Salvador”. 



333. MEU AMPARO 
   Bb                      F                                 Bb                             F                                         Bb 

Do Teu cuidado terno, Careço, ó Salvador, porque, se Tu ao longe estás, Eu fico sem vigor. 

                  F(E)     Gm(F#m) F                   Bb                      Eb                  Bb        F        Bb 

Ao pé de mim preciso, Meu Redentor, Te ver, E Tua forte mão sentir, A minha mão suster. 

 

És Tu meu forte Amparo, Meu Guia e Protector. 

A graça e paz eu tenho em Ti; Em ti reside o amor. 

Quer seja na ventura, Ou nas tribulações, 

Teu santo Nome bendirei, Ó Luz dos corações. 

 

Sem Ti, Jesus benigno, De que me vale andar 

Num chão florido, ou sobre mim, O belo sol brilhar? 

Sem Ti é sempre noite, Senhor, é afrontar 

Em frágil nau, ou num batel, Encapelado mar. 

 

Só Tu da morte as sombras, Poder tens de afastar 

E as portas, sim, do céu abrir, Abri de par em par. 

Então naquele dia, No dia sem igual, 

Com Teus remidos cantarei, O hino triunfal. 



334 - Deus cuidará de ti 

                    Bb                              F                       Bb 

Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti; 

                                                      F                       Bb 

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

                     Eb            Bb         F                               Bb 

Deus cuidará de ti: Zelar-te-á, guardar-te-á, 

                                      Eb    D  Eb             F      Bb 

Sim cuidará de ti: Deus cuidará de ti. 

 

Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti; 

Dará socorro 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. 

 

O que é mister te pode dar Quem cuidará de ti; 

Nos braços Seus te sustentar,Pois cuidará de ti. 



335 - Glória sem fim 
                Ab                                               Eb                                Ab 

Gozo nós temos por nosso Jesus, felicidade por meio da cruz, 

               Bb                      Eb            Bb                                            En 

Puras delícias, andando, na luz, e gozaremos de glória sem fim. 

                                     Ab                                      Eb 

Glória sem fim, mesmo nos céus! 

                                                                           Ab 

Glória sem fim, junto de Deus! 

                                                                  Db            C 

Quando Jesus para os céus nos levar, 

                                   Db          Ab           Eb              Ab 

Nós gozaremos de glória sem fim! 

 

Graça gozamos e santo louvor, misericórdia do nosso Senhor; 

Paz desfrutamos, por Seu grande amor, e gozaremos de glória sem fim. 

 

Glória será nosso Salvador ver, Glória, o quinhão divinal nEle ter, 

Glória eternal, sem tristeza qualquer; Sim, gozaremos de glória sem fim. 



336. BEM LONGE 

                D                                  G                   D              A7 

Bem longe, além das negras ondas, Vejo sem véu 

                 D                     G              D                  A7         D 

O brilho do farol divino, Com resplendor do céu. 

                           A7           D                  G                       D 

Dor, tristeza, luta, pranto, Jamais entram lá; 

                                                G              D               A7      D 

Mui cedo, o porto desejado, O crente alcançará. 

 

Bem longe, além da pena e morte, Passaram já, 

Irmãos que vamos ver na glória, Que gozo então será. 

 

Que dia alegre, eterno e santo! Que paz sem par! 

As lágrimas do nosso pranto, Cristo vai enxugar. 



337- O Cristo Voltará 
                          C 

Mui ansiosos desejamos ver no mundo aqui raiar, 

                                     F                               C 

Esse dia alegre, divinal, de resplendor sem par, 

                                                                             F                  Am 

Quando então, virá com glória para mesmo aqui reinar  

                                                          F     G7      C 

O Salvador Jesus 

                                                               F                        C 

Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! 

                                                           E  Am    F       G     C 

Glória, glória, aleluia! O Cristo voltará! 

 

Toda a geme desejando a redenção; 

Eis que os homens andacriaturam procurando paz, mas sempre em vão; 

Entretanto, o crente alegre, canta: ”Os reinos voltarão 

Ao Salvador Jesus” 

 

Esse dia nunca esteve perto como agora está! 

Pode ser que a noite tenebrosa finde mesmo já, 

E retorne glorioso para sempre aqui reinar: o Salvador Jesus 

 





339 - Oh Dia Alegre 

              G                                                             C     D          G 

Oh, dia alegre em que Jesus minha alma para Si chamou, 

                                                C            D          G 

E me fez ver, na Sua cruz, o preço que por mim pagou! 

                                                                 C           D      G 

Sou feliz, mui feliz, porque Jesus me perdoou! 

                                  C  G                                            C     G 

Perfeita paz e gozo achei, quando a Jesus eu me entreguei. 

                                                                    C       D           G 

Mui feliz, sim, eu sou! pois com Jesus ao céu eu vou! 

 

Foi feita a grande transacção: De Cristo sou e Cristo é meu; 

Amando-me de coração, por Sua graça me venceu. 

Sou feliz, mui feliz, porque Jesus por mim Se deu! 

 

Minha alma o seu descanso tem no terno seio do Senhor; 

Paz e sossego, que provém do gozo do Seu santo amor. 

Sou feliz, mui feliz, porque encontrei meu Salvador! 





341 - O Bom Pastor buscou-me 
                             G                               D                             G 

O Bom Pastor buscou-me, bem longe do redil 

                                                              D                      G 

E com ternura achou-me caído, triste, vil. 

                        C          G       D          G        A7                   D 

As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. 

                         G                             D                             G 

Sim, Jesus amou-me; Com amor buscou-me; 

                                                          C                         D 

Ele mesmo restaurou-me a Deus; 

                                G             C             G         D            G 

Por Seu sangue restaurou-me a Deus. 

 
Seguiu-me bem distante do Seu lugar no céu 

E disse em voz amante: «Achei-te, tu és Meu». 

Jamais senti tão grande amor, como esse do meu Bom Pastor. 

 

Por Ele sou querido, que graça singular! 

Pois Ele foi ferido a fim de me salvar. 

Assim, ovelha dEle sou e com o Seu rebanho vou. 

 

Prossigo alegre agora: Deus dá poder cabal; 

E graça salvadora Protege-me do mal. 

O Bom Pastor comigo está: Meus passos Ele guiará. 



342 - Achei um grande amigo 

                 F                                         Bb                 F                                 Bb        F            C7 

Achei um grande Amigo, Jesus meu Salvador, Que sempre está comigo a me guardar. 

                           F                                  Bb                   F             C7    Bb  C           F 

Fiel é Seu cuidado, constante o Seu amor, e Sua simpatia não tem par.  

                              Bb                                   F                          Dm                Bb     F     C7 

Mas ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou; 

                    F                                  Bb                     F                        C7       Bb   C         F 

Assim me regozijo nas bênçãos que me deu: Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. 

                        Bb                                 F                                Dm                Bb        F        C7 

Jesus é meu Amigo, Meu Guia, meu Senhor, Meu Protector, sem outro haver igual; 

                     F                                            Bb                 F                 C7       Bb      C           F 

Por mim sofreu a morte, Por mim, um pecador!Mas hoje, vivo, guarda-me do mal. 

 

Por este grande Amigo desejo aqui viver com Ele ter constante comunhão, 

Servi-Lo fielmente e assim Lhe dar prazer, ficando sempre a Cristo em sujeição. 

Nos Seus caminhos santos espero aqui seguir e Seu amor a todos demonstrar, 

Porque Ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. 

 

Essa hora vem chegando, a Bíblia no-lo diz, em que Jesus ao mundo voltará; 

Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, aquele em que voltar aqui será! 

Então com Ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor; 

O Seu amado rosto na glória ali verei, E gozarei das bênçãos do Senhor. 



343 - Estou satisfeito 

              G                               C                D                             G 

Estou satisfeito com Cristo porque Ele minha alma salvou, 

                                               C           G            D                    G 

E sobre o madeiro, sofrendo, o Seu grande amor revelou! 

                                                C7            G                                 D 

Oh! Estou satisfeito com Cristo! Confesso-O meu bom Salvador. 

                     G                        C7          G          D                     G 

Embora de nada ser digno, já gozo de Seu grande amor. 

 

Estou satisfeito com Cristo: De triste tornei-me feliz, 

Ouvindo Seu santo Evangelho e crendo no que ele me diz. 

 

Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar; 

Virá com poder glorioso, a fim de Seu povo levar. 





345. SEI QUE VIVE 

              G                                                                                Bm 

Sei que vive o Redentor, Sei que há vida em Seu favor, 

                              Am      D         G                             D 

Que, se aqui na cruz morreu, Reina em glória lá no céu. 

                                                    G                                       C 

Por mim vive a suplicar, Com amor me abençoar: 

                                Am   D       G   C                   D        G 

Vive para me suster, E do mal me defender. 

 

Livra-me Ele de temor, Minorando a minha dor; 

A tristeza me desfaz: Dá-me gozo, vida e paz. 

Vive! Sim, louvor Lhe dou! Vive! Reina! E salvo eu sou! 

Vivo nEle, o Redentor, Bem seguro em Seu amor! 



346- Onde Ele guia 

Não sei o que me espera, Deus não mo revelou; 

A senda é nova para mim, mas com meu Guia vou; 

E cada passo espero dar com Quem por mim penou. 

 

Onde Ele guia, sigo, e creio no Seu amor; 

Se não enxergo o trilho além O vê meu Salvador. (bis) 

 

Se eu só um passo vejo, Mais não preciso ver; 

Nem quero já nenhum farol, Se a luz do céu tiver; 

Mas sempre dessa luz de Deus aqui terei mister. 

 

Feliz tal ignorância do meu caminho além! 

É bem melhor eu não saber as provações que vêm: 

Se já não sei por onde irei, de certo sei com Quem. 

 



347- Contai as bênçãos 

         Eb                                           Bb                                               Eb 

Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o vosso coração, 

                                                                          Bb 

Das mercês divinas vos convém lembrar 

                                                                         Eb    Bb     Eb 

e convém as bênçãos do Senhor contar. 

                                              Bb                                             Eb 

Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar; 

                      Ab     Bb                       Eb                 Ab             Eb      Bb   Eb 

Ao somá-las, vemos, cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. 

 

Andam vossas almas quase sem vigor? Tem chegado o dia de aflição ou dor? 

Recordai as bênçãos recebidas já: Mais da Sua graça Cristo vos dará. 

 

Bênçãos, tendes recebido muitas, já; Forças, amizades, Ele tudo dá. 

Mas ainda bênçãos de maior valor, vos dará mais tarde o vosso Salvador. 

 







350 - Chuva de bênçãos 

               Bb               F               Bb      F                        Bb 

Chuvas de bênçãos teremos: É a promessa de Deus; 

             Eb                           Bb         Gm/C7                       F 

Tempos benditos veremos, Chuvas de bênçãos dos céus. 

                      Bb                                           C7               F 

Chuvas de bênçãos! Chuvas de bênçãos dos céus! 

                    Bb          Eb        Bb        F                          Bb 

Gotas benditas já temos; Chuvas rogamos a Deus. 

 

Chuvas de bênçãos teremos: Vida, paz, gozo e perdão; 

Os pecadores indignos graça dos céus obterão. 

 

Chuvas de bênçãos teremos, manda-no-las, ó Senhor! 

Dá-nos também 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. 



351. NUNCA ME DEIXAR 

                              C                                            F                                    C 

Neste mundo sozinho, Não quero e nem posso eu andar, 

                                     C7                                                                       C 

Pois eu sou tão fraquinho, Nunca me posso guardar; 

                                                                              F                             C 

Mas Jesus vai comigo, Sempre pronto a salvar, 

                                           G7                                                           C 

Pois Ele mesmo promete, Nunca me deixar. 

                                          F                      C    G7                                                           C 

Nunca me deixar! Nunca me deixar! Sim, Ele mesmo promete nunca me deixar! 

 

Inimigos mui fortes, Procuram minha alma perder; 

 Se sozinho estivesse, Que poderia fazer? 

Com Jesus ao meu lado, Posso alegre avançar, 

Pois Ele mesmo promete, Nunca me deixar. 

 

Nas tristezas da vida, Nas dores e nas aflições, 

E na lida do dia, Mesmo em quaisquer tentações, 

Tenho Cristo comigo, Para me libertar; 

Pois Ele mesmo promete, Nunca me deixar. 

(bis) 



352 - Rica verdade 
               D          A7 D  G            D           Bm A7             E    A7 

Rica verdade! Jesus é meu; Crucificado por mim morreu. 

          D           A7 D G                  D                 Em          A7        D 

Já ressurgido, junto com Deus, Vive por mim na glória dos céus. 

                                                                 G            D  

Digno é Jesus de todo louvor! 

                                             G             A7       E        A7 

Ele ganhou na cruz nosso amor! 

                                                   D        G               D 

Seja louvado, com devoção, 

                                                  Em         A7                D 

Pelo Seu povo unido em canção! 

  

Jesus é meu! Ele é minha paz; seu amor santo gozo me traz. 

NEle descanso na provação, certo da Sua consolação. 

  

Jesus é meu! Que gozo sem fim! Ele, incansável, cuida de mim. 

Jesus é meu! Ele há-de voltar para me conduzir ao Seu lar. 

 



353 - Teu Livro 

Enquanto, ó Salvador, Teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, Te quero ver 

Da mera letra além, ó Redentor, e mais da Tua glória ver, Senhor. 

 

À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. 

Da vida o pão és Tu; vem, pois, assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim! 

 

Libertadoras são as Tuas leis, eternamente sãs e bem fiéis! 

De toda a escravidão vem-me livrar, e, na verdade, ó Deus, meus pés guiar! 

 

Assim pra Te servir livre serei; fazer o que Te apraz desejarei. 

Tudo serás então para mim, Senhor, e deleitar-me-ei no Teu amor. 



354- A santa Bíblia 

A santa Bíblia que Deus nos tem dado é manancial de verdade e de luz, 

Mina preciosa, tesouro sagrado, rota divina que a Cristo conduz. 

 

Bíblia gloriosa! Bíblia bendita! Livro divino. Palavra de Deus! 

 

A santa Bíblia, por Deus inspirada, diz-nos que Cristo da glória desceu; 

Veio da Sua celeste morada, e sobre a cruz pêlos homens morreu. 

 

A santa Bíblia me instrui e corrige, mostra o pecado no meu coração; 

Vida mui limpa e correcta ela exige, mostra-me, em Cristo, o divino Padrão. 

 

Com a Palavra de Deus ao meu lado, aos seus ensinos me quero apegar; 

Por seus divinos preceitos guiado, nos santos passos de Cristo hei-de andar. 

 

Tudo na vida fugaz, passageira, há-de, por certo, o seu fim conhecer, 

Mas a Palavra de Deus, altaneira, eternamente há-de permanecer. 

 



355- Meu Libertador  

                     D         A7    D        Bm      E       A7 

Tu és minha Rocha, meu Libertador; 

              D                 F#   G         D             A7       D 

Guarda-me, Teu servo, sempre em Teu temor. 

 

As palavras minhas ante Ti, Senhor, 

Sejam agradáveis para o Teu louvor. 

 

E do Teu agrado a meditação, 

Todo pensamento do meu coração.  



356- És minha Rocha  

                Bb                                       Eb                    F                    Bb 

És minha Rocha, Senhor da vida; És meu Refúgio, livre serei! 

                                                         Eb              Bb           F            Bb 

És minha Rocha, dás-me guarida, Eternamente em Ti morarei. 

                           F                         Bb                   F             C7                F 

Ó Redentor, és Tu minha Rocha, Amigo meu, meu Guia e meu Rei! 

                            Bb                         E                          Bb    F             Bb 

Meu Salvador, és minha Esperança: Refúgio em Ti seguro acharei! 

 

Que és minha Rocha nas mil fraquezas, que és minha Rocha na prova eu sei. 

És minha Rocha para as tristezas; És minha Rocha; não temerei! 

 

És minha Rocha quando tentado; És meu Amigo; não mudarás. 

Em Ti me sinto bem amparado; Fiel e puro me manterás. 

 

 Quando as coroas se pulverizam, És minha Rocha de salvação; 

Quando os impérios se finalizam, em Ti confia meu coração!  



357. FALAI DE CRISTO 

 

    D                        G               D        E               A7         D                        G             D              A7      D 

Sabeis falar de tudo que neste mundo está, Mas nem sequer palavra do Deus que tudo dá! 

                          Bm       D                                    A7        D                     G              D          A7          D 

Irmãos, irmãos, falemos do nosso Salvador!  Oremos, ou cantemos e demos-Lhe louvor! 

 

Falamos do mau tempo, do frio ou do calor; Quão bem melhor seria falar do Salvador! 

 

Falamos uns dos outros, e quantas vezes mal! Irmãos, falei de Cristo, o Amigo sem igual! 

 

Falemos da bondade do grande Salvador, Da sua tenra graça, do Seu imenso amor! 

 

Da cruz, também, falemos: ali Jesus quis dar, Seu sangue precioso e assim nos resgatar! 

 

Falemos da maneira como Ele nos salvou: Amando, amando sempre, até que nos ganhou! 



358. ENTRE AS VOZES 

  F           Bb      C7         F                    C7          D      Gm                   D         Gm                            G7    C7 

Entre as vozes que nos chamam, Desejando ouvidas ser há só uma à que devemos, Prontamente obedecer. 

                                         F                    C7                F                C7              F                Gm   C7        F 

É a voz de Quem nos ama, Nosso Deus, e Salvador, e que exige, com direito, Nossa fé e nosso amor. 

                                                                         Gm                                           C7                                   F 

Um verdadeiro “Sim”, E de todo o coração, a tudo que o Senhor mandar, Um “Sim” do coração; 

                                                                      Gm                               F        Bb               F         C7          F 

E “Não”, um forte “Não”, A toda tentação, ao mundo e ao pecado, Sempre um forte e firme “Não”.  

 

É dizendo “Sim” a Cristo, E sem nada reservar, 

Que podemos plenamente, Sua salvação gozar. 

Pois digamo-lo bem alto, Sem qualquer hesitação; 

Mas ao mundo e ao pecado, Respondamos sempre “Não”. 

 

“Não” a tudo que procura, Nossa fé enfraquecer 

E de orgulho vergonhoso, E vaidade nos encher. 

“Sim” a tudo que Deus manda, Para humildes nos tornar 

E, de Cristo sempre perto, Bem seguro nos guardar. 



359. DEUS BUSCOU-ME 
    G                                  D                                             G                             C            G                D           G 

Deus buscou-me e ensinou-me, Que do mundo resgatou-me, Que do mundo resgatou-me para Si, para Si! 

                          E      Am   D                                 G                                            C     G               D           G    

Resgatado, perdoado, Ele a mim quer ao Seu lado, Ele a mim quer ao Seu lado Junto a Si, junto a Si! 

                              E               Am     C                         G                                       C          G              D         G 

Deus ‘stá perto. Oh, quão perto! Carinhoso quer, decerto, Carinhoso, quer decerto, Me valer, me valer! 

 

Quão bondosa, gloriosa, Essa graça majestosa 

Essa graça majestosa de Jesus, de Jesus! 

Redimiu-me e seguiu-me; Nos seus braços conduziu-me 

Nos seus braços conduziu-me para a luz, para a luz! 

 

Vem guiar-me, segurar-me, Sobre a Rocha, vem firmar-me 

Sobre a rocha vem firmar-me com amor, com amor! 

Protegidos, socorridos, São Seus filhos escolhidos 

São seus filhos escolhidos do Senhor, do Senhor! 

 

Lanço ao vento meu tormento, Pois que tenho o juramento, 

Pois que tenho o juramento que me deu, que me deu! 

Segredando, animando, Ouço a voz de Deus, clamando: 

Ouço a voz de Deus clamando “Sim, és meu! Sim, és meu!” 





361 - Desejo escutar 
               Ab                                         Db                        Ab 

Desejo escutar essa voz, do meu Salvador carinhoso, 

                    Eb                           Ab              Eb  

Pois a comunhão com Seu coração ao meu dá sempre gozo.  

                                     Ab                             Eb  

Cristo tem prazer em me conceder 

                                                                         Ab  

A mim tal graça sem par; 

                                                   C              Db  

Pelo Seu amor, meu Salvador,  

                                         Ab                  Eb        Ab 

A mim sempre quer falar.  

  

Desejo com Cristo seguir,  quero ser por Ele guiado,  

Sim, aqui andar pára Lhe agradar, bem longe do pecado.  

  

A Cristo desejo servir e fazer a Sua vontade;  

Quero com Jesus caminhar na luz em paz e santidade. 

 



362 - Quero amar-Te 

Quero amar-Te, pois Tu pedes meu amor, ó Salvador, Tu que deste a Tua vida por 
amor de mim, Senhor. Redimido, a Ti pertenço: Alma, corpo, todo o ser; 

Teu na vida, Teu na morte, quero só por Ti viver. 

 

Quero amar-Te sempre, ó meu Salvador! 

Satisfeito nunca estou senão com Teu amor! 

 

Sem o brilho do Teu rosto, que tristeza! Que aflição! Enfraquece a energia, esmorece 
o coração. Mas, Teu santo rosto vendo, quão feliz, Senhor, eu sou! 

Tua doce voz ouvindo, satisfeito e alegre vou. 

 

Quero amar-Te, pois, amando, Teus preceitos cumprirei; Na vereda da justiça 
pressuroso correrei. Tal amor é corajoso, nada sabe de temor; 

Nunca fala em sacrifícios quem trabalha com amor. 

 

Quero amar-Te, mas quão fraço meu amor por Ti, Senhor! Teu amor é todo puro, 
todo ardente e vencedor! Desse amor se possuído, dominado mesmo for, 

Te amarei, sim, como devo, sempre a Ti, meu Salvador! 





364- Anelo a Ti seguir 

                     C           Am G   Am D  G D  G   D      G    A7  D 

 Senhor, anelo a Ti seguir e sempre a cruz levar, 

                    Am            A7   D    A7    D  G   C       G      D  G 

De dia em dia amar-Te a Ti, viver pra Te agradar. 

 

 Já não sou meu: Senhor, sou Teu! Remido fui por Ti; 

E por Teu Deus e Pai já sou um filho Seu aqui. 

 

 Tu vives lá da morte além. Minha alma livre está! 

A vida, a graça, tenho em Ti; sou um contigo já! 

 

 Em mim o Teu Espírito é luz, vida, paz, poder; 

O amor do Pai me faz gozar e Tua glória ver. 

 

 Oh, dá-me sempre a conhecer a vida nova assim; 

Não seja eu mais que viva aqui, mas, Tu, ó Cristo, em mim.  



365- Teu amor não muda  

                 C                F        C       Dm  G7     C 

 Se a vida é para mim esforço incessante, 

                                    F    C        D               G7 

E cada dia traz cuidados e temor, 

                             C          G7                         C        G7 

Não me perturbarei; há graça em Ti bastante! 

                     C                G7                        C         G7 

Fiel és Tu, Senhor! O amor Teu é constante! 

                           C        F                        G7      C 

Sim, Teu amor não muda, ó Salvador! 

 

 Se às aves lá do céu, que aqui não têm celeiro, 

Sustento lhes provês, dos campos que são Teus, 

Oh, quanto mais a mim, Teu filho e Teu herdeiro! 

Sim, tudo me darás, se eu procurar primeiro, 

Ó Deus, meu Pai, Teu reino lá dos céus! 



366- Quando os lírios  

             Bb                            Eb                     F                       Bb 

Quando os lírios considero, como as vestes Deus lhes faz, 

                                                   Eb                 F                     Bb 

Como crescem sem esforço, posso descansar em paz. 

                                                                              Eb 

Eu senti meu coração mui pesaroso; 

                              C7        F                                      Bb 

Triste estava a minha alma com a dor. 

                                                                               Eb 

Mas dos lírios tive ensino precioso 

                                  C7     F                            Bb 

E descanso no divinal amor. 

 

Viverei, pois, sem receio, o Senhor me guardará. 

Sim, o meu Amado sempre minha paz e luz será. 

 

Mesmo como os lírios crescem aos cuidados do Senhor, 

Eu descanso em Jesus Cristo e no Seu imenso amor.  



367- Quando ruge o temporal 

              Ab                    Eb      Ab Db                      Ab         Eb 

Quando ruge o temporal, quando aqui nos cerca o mal, 

                          Ab               Db       Ab              Eb      Ab 

Em Jesus é confiar, nunca poderá falhar! 

                                              Eb        C   Fm  Bb      Eb 

Confiado viverei; confiado vencerei. 

                       Ab        Eb      Ab    Db Ab             Eb       Ab 

Cristo meu poder será; Ele é Quem me valerá. 

 

Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, 

É deveras confiar, a Jesus tudo entregar! 

 

Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir, 

E pesar a minha cruz, há-de me valer Jesus! 

 

Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus; 

Perto e pronto pra salvar quem só nEle confiar.  



368- Oh, vinde ouvir  

                    G                                 D       G                  D 

 Oh, vinde ouvir, enquanto eu de Jesus cantar, 

                               G                 C             G     D          G 

Meu Salvador bendito, que veio me salvar! 

                                              D                                   G 

Cordeiro imaculado, minha alma resgatou 

                                                 C                   G     D       G 

E, com Seu próprio sangue, meu coração lavou! 

 

Quando aos Seus pés sentado, Eu, grato, cantarei 

Os gloriosos feitos do meu Senhor e Rei. 

Sim, mesmo quando os males me queiram submergir, 

Eu cantarei de Cristo, que os pode destruir! 

 

Seguindo na vereda que para o céu conduz, 

Eu cantarei de Cristo, a minha vida e luz! 

Quando eu me achar seguro naquele doce lar, 

De Cristo eternamente, com gozo irei cantar.  



369- Cristo é piloto 

                F                                                                 C7 

Eu tenho de andar neste mundo qual barca vogando no mar, 

               F                                       G7                                           C7 

Mas guardo o segredo profundo pra quem não quiser naufragar. 

           F            C7    F               C7 F              Bb      F        C7     F 

Cristo é piloto para nos guiar, Da vida a barca 'té no céu entrar. 

 

A bússola que me dirige, a santa Palavra de Deus, 

Desvios e faltas corrige, e sempre me aponta pra os céus. 

 

 O mar tormentoso da vida pretende minha alma perder; 

Mas sempre, por Cristo mantida, minha alma bonança há-de ter. 

 

 Embora enfrentando o perigo, eu sei que não vou naufragar, 

Pois Cristo Jesus vai comigo, com Ele no céu hei-de entrar.  

 



370- Vai findando o dia 

 Vai findando o dia, perto a noite vem; 

Sombra vespertina cobre os céus além. 

Cristo ao fatigado dá descanso e paz; 

Sua eterna bênção aos Seus servos traz. 

 

 Nesta longa noite livra-nos do mal; 

Cerque o nosso leito corte angelical. 

Glória ao Pai e ao Filho, Deus de sumo bem! 

Glória ao Santo Espírito para sempre! Amém. 

 



371- Há trabalho pronto 

              G                 D       Em             C                          G        A7           D 

Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. 

          G                D            Em             C   A7               G                C       D    G 

Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer! 

                                           C         G         D            G              D   A7  D 

Por Jesus é trabalhar! Prontamente, fielmente, trabalhar! 

                       G                   C          G   C                                    D       G 

Em servi-Lo, que prazer! E só tu, ó crente, o poderás fazer! 

 

Para cada crente o Mestre preparou; Um trabalho certo, quando o resgatou; 

E o trabalho a que Jesus te chama aqui, como vai ser feito, se o não for por ti? 

 

Pode ser humilde, mas, se for pra Deus, teu trabalho é visto lá dos altos céus! 

E o esforço nunca pode ser em vão, se tiver de Cristo plena aprovação! 

 

Quantos há perdidos, sem a salvação! Quantos que precisam de consolação! 

Como Cristo os ama, faze-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer!  

 



372. AVANÇAI! AVANÇAI! 

             F                                           G       F                                            C7 

  Avançai, avançai, Derramai vossa luz, Sobre os povos da terra, Que não têm Jesus. 

                                                        F                        C                                          F 

Ide, pois, diz o Mestre.  Oh, quem é que irá, Observando o mandato, Que Cristo nos dá? 

                                 G       F                           G7       F     Bb          F               C7       F 

Confiai no Senhor; Não tenhais mais temor; Avançai, com Jesus, avançai! 

 

Avançai, avançai, com a Bíblia na mão, Proclamai às nações, Que em Jesus há perdão. 

Encarai os perigos, Confiando em Jesus; Se sofrermos aqui, Reinaremos em luz. 

Vinde, crentes, lutai; Nos trabalhos entrai; Avançai, sem temor, avançai! 

  

Avançai, avançai, A pregar aos milhões, Que perecem nas trevas, E são legiões! 

Foi por eles também, Que Jesus padeceu, Que na terra pobreza, E insultos sofreu. 

Proclamai redenção; No Senhor há perdão; Avançai, com amor, avançai! 



373. ENTRE OS POVOS PUBLICAI 

                C                      F    G7 C  Am  G7     C                          F  G7 C D             G7 

Entre os povos publicai: “É Jesus Senhor!” Sua fama anunciai, Seu real valor. 

                                          C       G7     C        F               C               G7    C                                    

Entre todas as nações, Proclamai-O às multidões. 

 

Na Alemanha anunciai por Jesus a paz; E na Rússia publicai bênção que Ele traz. 

Desde a França até ao Japão, Publicai a salvação. 

 

Publicai o Seu louvor hoje em Portugal, No Brasil, no Labrador, no Peru central. 

Da Argentina ao Panamá, O Evangelho se ouvirá. 

 

Publicai o Seu louvor mesmo entre Islã; Ouvirão do Salvador Pérsia, Arábia, Assã. 

Aos adeptos de Maomé, Convidai-os para a fé. 

 

Publicai o Seu louvor onde nasce o sol; Vêm das Índias e Timor aumentar o rol; 

E da China os seus milhões, Dão a Cristo os corações. 

 

Publicai o Seu louvor: que Jesus é Rei, Que é Senhor e Salvador e Pastor da Grei! 

Todo o mundo deve ouvir, No presente e no porvir! 



374. EI-LOS VINDOS 
     C                    D               C        G       D                G                      D                   G              D 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz!  Vindos mesmo dos desertos, Ignorantes e pagãos, 

                                           G               C                       G         D                G 

Africanos, chins, egípcios, Feitos, por Jesus, cristãos. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz! Da Malásia e das Antilhas, Vêm a Deus com fé real; 

Oriente e Ocidente, Num abraço fraternal. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz! Vêm da Rússia, Lusitânia, Da Sibéria, do Ceilão, 

Por ouvir que em Jesus Cristo, Podem ter a salvação. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz! Da Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Canadá, 

Vêm provar a rica graça, Que Jesus agora dá. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz! Crentes vindos da Bolívia, Da Argentina, do Brasil, 

Radiantes com a aurora, Que dissipa a noite vil. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz! Das regiões do gelo e trevas, Vêm aos pés do Salvador, 

Encontrando, em vez de inverno, O verão do Seu amor. 

 

Ei-los vindos para a luz! Ei-los salvos pela cruz!  Para todos se encontrarem, Nesse bom país, nos céus, 

Para ali cantarem juntos, Os louvores do seu Deus! 



375. MANDA-NOS EM PAZ 

                Bb                                      Eb       Bb 

Manda-nos em paz agora, grande Deus e Redentor; 

                                                                       Eb                   F 

Dá-nos a fruir as bênçãos que provêm do Teu amor. 

                                       Bb                   Eb                F             Bb 

Doces bênçãos doces bênçãos neste mundo de amargor! 

 

Graças, graças Te rendemos 

Pela tua redenção 

E rogamos, fervorosos, 

Tua forte protecção. 

Tua graça reine em cada coração! 



376. DESPEDIDA 

                            C                            F        C          D        G7 

Despede-nos, Jesus Senhor, No fim do Teu serviço aqui, 

     C                          F        C   G7            F           G7         C 

E guarda-nos no Teu amor P’ra que sirvamos sempre a Ti. 

 

Protege-nos, Senhor Jesus, 

E não nos largues a Tua mão! 

O Teu amor já nos induz 

A Te louvar de coração. 

 

Despede-nos, Senhor Jesus,  

Em Tua paz e Teu amor, 

Guardando-nos na Tua luz 

Até que venhas, ó Senhor 











381. Ó AMIGO DIVINAL  

        Em            B7 Em    B7 EmB7Em B7Em                B7 EmB7      G D EmB7Em 

Ó Amigo divinal, Quero para Ti voar! E fugir do temporal, Do tumultuoso mar!  

                                     C    G  C D G D  B   Em B7Em D G    Bm 

Que refúgio descobri, Em teu doce coração!  

                             C            G          Em Am B7 Em                 B7   Em 

Acho, ó Cristo, agora em Ti, Bom abrigo e salvação. 

 

Outro abrigo, eu sei, não há, Meu amparo, meu prazer! 

 Triste e só, não deixará, Teu amor, meu pobre ser. 

Nessa Tua protecção, Toda a confiança pus;  

Venha a Tua perfeição, Adornar-me, meu Jesus. 

 

Quanto posso carecer, Acho em Ti, e muito mais; 

 Quando caio, vens me erguer: Mudas em sorrisos os ais. 

Em mim mesmo nada sou, Mas Teu Nome santo é;  

Em pecado me encontrou, teu amor e deu-me a fé. 

 

Essa graça, à qual eu vim, Meus pecados entregar,  

Venha em jorros sobre mim, A pureza conservar! 

Venho a vida em Tu beber, Ó Nascente divinal; 

 Tu em mim farás nascer, Uma fonte perenal. 

 



382- QUE TEMEREI? 

                      G                                      D                                        G 

1 Se por meu Deus amado sou, Se meu Senhor me resgatou 

                                                                C            D             G 

E meus pecados perdoou, Que temerei? 

 

2 Amado! Quando lá do céu, por mim, Jesus aqui desceu 

E sobre a cruz por mim morreu: Que temerei? 

 

3 Se Cristo a morte já venceu, se a sepultura já rompeu 

E vida eterna a mim me deu, Que temerei? 

 

4 Se dia a dia amado for com sempiterno e santo amor 

E for comigo o Salvador, Que temerei? 

 

5 O que o futuro tem pra mim Oculto está; mas mesmo assim, 

Se o amor de Cristo não tem fim, Que temerei? 

 

6 O Seu amor não mudará; Ele é fiel, não faltará: 

Jamais Jesus me deixará. Que temerei? 

 

7 Senhor, a Ti, pois, louvarei; Em Ti, Senhor, me alegrarei 

E confiado cantarei: Não temerei! 

 





384. SALVAÇÃO VERDADEIRA 

            F                                          Bb   C7                                                F 

Salvação verdadeira e completa tenho em Cristo, meu bom Salvador, 

                                                       C  G7                                                    C7 

E minha alma, de gozo repleta, quer render-Lhe constante louvor. 

 

Sobre Si meu pecado tomando,  

Nessa cruz onde me resgatou, 

De tal modo o amor revelando, 

Para Si meu amor conquistou. 

 

Quão felizes meus dias se tornam! 

Oh, quão doce é por Cristo viver! 

Meus prazeres aqui se redobram, 

De Jesus a vontade a fazer. 

 

Transbordando de paz e alegria, 

Vou seguindo o caminho da luz, 

Conhecendo melhor cada dia 

A  bondade e o amor de Jesus! 











389. OH, QUEM ME DERA 
                         D                          G         D                         A7 

Oh, que me dera sempre, Perto de Deus estar, 

                       D                            G               D           A7      D 

Em comunhão perfeita, Com meu Senhor andar, 

                          A7                       E                                      A7 

No gozo puro e santo, Do Seu imenso amor, 

                                   D                 G             D        A7      D 

A doce voz ouvindo, Do terno Salvador! 

 

Oh, que me dera  a Cristo, Bem semelhante ser, 

Humilde, meigo e manso, Como Ele, aqui viver! 

É meu maior desejo, Em tudo Lhe agradar, 

Em tudo procurando, Meu Pai glorificar. 

 

Oh, que me dera vê-Lo, Meu Salvador Jesus, 

Lá na cidade bela, Da qual Ele é a luz! 

Ali, com Seus remidos, A glória partilhar! 

Amá-Lo e adorá-Lo! E nunca mais pecar! 





391. MAIS UMA VEZ 
                C             G  C         G7    C   Am           Em D G7    D        G7 

Mais uma vez a Ti, ó Salvador, erguemos nosso canto de louvor, 

                                    D         Am   G7 C              F                  C  G7  C 

E nos curvamos para receber A paz que só Tu podes conceder. 

 

Paz que provém da Tua amarga cruz, 

Que Tu p’ra nós ganhaste ali, Jesus; 

Paz que tranquilo guarda o coração 

Durante a nossa peregrinação. 

 

Com Tua paz despede-nos, Senhor, 

E guarda-nos, bendito Salvador; 

Que nunca os lábios possam desmentir 

A profissão que a Ti se fez subir! 

 

Por toda a nossa vida terreal, 

Oh, cerca-nos de paz celestial! 

E quando enfim a luta aqui findar, 

Contigo iremos essa paz gozar. 



392. BENDITA SEGURANÇA 
                     G                 D     G                                       D       G 

Que bendita segurança, Deus ao crente em Cristo dá, 

                                        D                G               Am   D        G 

Quando diz que sua vida, Escondida nEle está! 

                       C               G                 D                                   G 

Escondida nossa vida, Com Jesus em Deus está! 

                  C                      G                D                                       G  

Oh, que firme segurança, Deus, o nosso Deus, nos dá! 

 

Quando as duras tempestades, Ameaçam nos vencer, 

Escondidos por Deus mesmo, Nada temos que temer. 

 

Escondidos no segredo, Da presença do Senhor! 

Escondidos nEle mesmo, O supremo Deus de amor! 

 

Como mortos ao pecado, Nos convém aqui viver, 

Procurando o que é de cima, Nosso gozo em Cristo ter. 



393 - Com Tua mão 

              Ab                                     Eb                                 Bb                   EB 

Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, meu Salvador, 

                 Ab                                                       Eb                        Db 

Que não me atrevo a dar nem um só passo, sem Teu amparo, 

                                                   Eb                      Ab 

 meu Jesus, Senhor! 

 

Com Tua mão segura bem a minha, que eu seja mais unido a Ti, Jesus; 

E que, de Ti, jamais eu me desvie, pois és meu gozo, minha vida e luz! 

 

Com Tua mão segura bem a minha e pela vida, alegre, seguirei; 

Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. 

 

E, se eu chegar à beira desse rio que Tu por mim quiseste atravessar, 

Com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei-de triunfar. 

 

Ou, se voltares, desses céus descendo, eu, bem seguro à Tua mão, Senhor, 

Contigo irei à Tua glória eterna e gozarei o Teu eterno amor. 





395. NOSSO BOM AMIGO 
                     D                                A7                                      D 

Cristo é nosso bom Amigo; Cristo é nosso Salvador; 

                                                            A7             D      A7    D 

NEle temos sempre abrigo do perigo, do pavor. 

                                                                                 G 

Jesus, Senhor, Jesus, Senhor, 

                                 A7                                                 D 

                                                                            D  A7 D 

Dá-nos gozo, salvação, poder e paz 

 

Cristo é nosso sábio Mestre: 

A verdade nEle está. 

Ele é Sumo Sacerdote: 

Sua graça nos dará. 

 

Cristo cuida do rebanho 

Nosso Bom Pastor Ele é; 

Que nos ama e guarda sempre 

Nós sabemos pela fé. 

(bis) 



396 - Cristo para mim 
                     G                                                          D                                     G 

Oh, que descanso em Jesus encontrei! Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

                                                                          D                                     G 

Oh, que tesouros infindos achei! Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

                        D                                               G  D                                        G 

Queiram os outros o mundo pra si; queiram riquezas, delícias, aqui! 

                                                                                  D                                      G 

Eu buscarei, meu Jesus, sempre a Ti! Cristo pra mim, Cristo pra mim! 

 

Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Sempre ao meu lado, pra me socorrer com Seu amor, sim, e com Seu poder, 

Em cada transe Ele quer me valer. Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

 

No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, 

E da vitória a certeza me deu: Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

 

Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim! Cristo pra mim! 

Só no Teu sangue confio, Senhor, só no Teu sempre imutável amor. 

Inda outra vez cantarei, Salvador: Cristo pra mim, Cristo pra mim! 



397. JESUS, O SENHOR 
                     Bb                        Eb                 Bb     Eb          Bb   F 

Jesus, o Senhor, é meu bom Pastor, E nada me faltará. 

                                Bb               Eb                    Bb       F       Bb 

A verdes pastos me conduz, Descanso ali me dá. 

                                                      Eb           Bb             F                 Bb 

É dEle a voz que me ensina a seguir, A rectidão, a rectidão. 

                                                  Eb           Bb       Eb      F        Bb 

O Seu cuidado faz-me fruir constante protecção. 

 

Às águas tranquilas, eis que o Pastor, Em tempos de sequidão, 

Conduz-me mansamente e assim, Me dá consolação. 

 

No recto caminho a mim guiará, Por causa do Nome Seu; 

Nenhuma ovelha perderá, Das que Seu Pai Lhe deu. 

 

Se mesmo da morte ao vale descer, As trevas não temerei. 

Comigo estás, ó Bom Pastor, Contigo aos céus irei. 



398. POR CRISTO PELEJAI 

                     G                                 D          G              D 

Por Cristo, ó crentes, pelejai; Seu estandarte levantai. 

                      G               Em       Am         D             G         D      G 

Por vós é Cristo, o Capitão, Autor da vossa salvação. 

 

Nos Seus caminhos, pois, andai, Orando sempre, e vigiai; 

Servi, constantes, Seu querer, Contando com o Seu poder. 

 

Da vida eterna lançai mão, Pensai no santo galardão, 

E forças sempre procurai, Na graça que de Cristo sai. 

 

Não sentireis qualquer pavor; Na companhia do Senhor, 

Pois nos inspira a confiar, Na sua protecção sem par. 

 

Irmãos, o Salvador servi; Em toda a vossa vida aqui; 

Depois, na glória celestial, Tereis o galardão final. 



399. VITÓRIA NAS LUTAS 
                           F                             C7 F                               C7 

Temos por lutas passado, Umas temíveis, cruéis; 

                                                                                                     F 

Mas o Senhor tem livrado, Delas Seus servos fiéis. 

                                                            C7 F                              Bb 

Força e poder nos tem dado; Ele nos tem sustentado, 

                       C7               F                                               Gm C7 F 

Dando-nos Sua mão, Vida de paz, perdão, Salvação! 

                                          C7  F                 D        A7  D 

Sim, Deus é por nós! Quem nos vencerá? 

                                 Gm                               G7                      C7 

  Dar-nos-á poder real; Deus nos guardará. 

                                       F  C7   F          Bb  D   Em 

Defender-nos-á, Livrará do mal;  

                    C7            F                                                          Bb C7 F 

Vamos, irmãos, cantar, Nosso Senhor louvar, Exaltar! 

Sim, Deus nos tem prometido; Uma vitória cabal; 

Não se tem Ele esquecido; Que na palavra real 

Ele nos tem protegido, Tudo nos tem garantido: 

Graça e favor sem par, Sim, todo o bem-estar Quer nos dar! 



 



401 - Eis o estandarte! 

Eis o estandarte, tremulando à luz; Eis o seu emblema: C'roa sobre Cruz. 

Para a santa guerra Ele vos conduz: Quem quer alistar-se sob o Rei Jesus? 

 

Eis o estandarte, tremulando à luz! 

Eis o seu emblema: C'roa sobre Cruz! 

 

Nesta santa guerra desejais lutar e a coroa santa lá no céu ganhar? 

A quem quer segui-Lo, eis que diz Jesus: 

«Negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz». 

 

Salvador, agora venho me render; Só por Ti vencido, poderei vencer. 

Só contigo morto, sempre viverei; Tua cruz eu tomo, meu bondoso Rei! 



402. DECISÃO 

          C                                                          F                  C        G7       D          G7  

Quem está do lado do bom Salvador, Pronto a dedicar-se hoje ao seu Senhor, 

                                   C         Am                E   C               F        G                  C 

Tudo abandonando p’ra Jesus seguir, Encarando tudo quanto possa vir? 

  G7                                    D                       G7                                     D                   G7 

Quem de Cristo ao lado sempre quer andar? Quem quer ajudá-Lo outros a chamar? 

           C                                                    F                     C        G                        C 

Pela Tua graça, pelo Teu amor,  Eis-nos do Teu lado, somos Teus, Senhor 

 

Não ambicionando glórias ou poder, Firmes nos erguemos para combater; 

Quem o amor de Cristo chega a perceber; Há-de, sem reservas, do Seu lado ser! 

 

Não com ouro ou prata, ó Jesus Senhor,  Tu nos tens remido no Teu grande amor; 

Mas com o Teu sangue, sangue remidor, Tu nos resgataste: somos Teus, Senhor. 

 

A peleja dura sempre tem de ser; Inimigos fortes hemos nós de ter. 

Mas, omnipotente és, ó Rei dos reis! A vitória é certa para os Teus fiéis! 



403. EIA, Ó MOCIDADE 

          C                           F                        C     E         F          E     F          G7 D G7 

Eia, ó mocidade! Com Jesus marchai; Firmes, ao Seu lado, sem temor lutai. 

            C                      G7         C         G7  C         G7       C           F    C   G7  C 

A bandeira santa da verdade e luz, Firmes, empunhai bem alto por Jesus! 

                             F  C                             G7   F                     C                   G7      C 

Sim, ó mocidade, com Jesus marchai; Firmes ao Seu lado, sem temor lutai! 

 

Eia, ó mocidade! Por Jesus brilhai; Vosso testemunho, resolutos, dai, 

Demonstrando a todos, de Jesus o amor. “Sois a luz do mundo”, diz o Salvador. 

 

Eia, ó mocidade! Juntos trabalhai; O Evangelho santo com fervor pregai; 

Proclamai que Cristo salva o pecador, Espalhai as novas de perdão e amor. 

 

Eia, ó mocidade! Com amor lutai; Ao glorioso Mestre, tudo consagrai, 

Tudo sujeitando ao Senhor Jesus, Certos da coroa que tereis na luz. 



404. JOVENS LUTADORES 

               G                  D                             G                                               D 

Ó jovens, acudi ao brilhante pavilhão; Que Jesus há desfraldado na nação! 

             G                  D                              G              C                  G      C       G   D   G 

A todos Cristo quer nas fileiras receber; E mui firmes nos levar o mal a combater. 

                        Em              B7                   Em   D                    G                D                G 

Vamos com Jesus e marchemos sem temor! Vamos ao combate, inflamados de valor! 

                                    D        Em                    B7   C                  G                     D    G 

Com coragem vamos todos contra o mal! Em Jesus teremos nosso General! 

 

Ó jovens, acudi ao divino Vencedor; Quer juntar-vos todos hoje a Seu redor! 

Dispostos a lutar, vinde, pois, sem vacilar; Vamos prontos, companheiros, vamos a lutar! 

 

Quem nesta guerra entrar Sua voz escutará, Cristo então vitória lhe concederá! 

Saiamos, meus irmãos, invistamos mui fiéis; Com Jesus conquistaremos imortais lauréis! 



405. AVANTE, MOCIDADE 

                           C                                                G7                       C 

Mocidade cristã, eia avante! Vossas forças uni p’ra lutar! 

                                    F         C                       G                                   C 

O inimigo potente se mostra, Mas com Cristo sois fortes: Marchar! 

                                          F     C                         G                               C 

Mocidade cristã, eia avante! Contra o mal, contra o erro lutai! 

                                               F         C                 G7                               C 

Tendo o santo Evangelho por arma, A verdade da cruz proclamai! 

 

Mocidade cristã, vede o abismo, Onde muitos estão a cair! 

Por faltar-lhes a luz do Evangelho, Não procuram a Cristo seguir. 

 

Eia, jovens, activos obreiros, Pela causa do bem pelejai! 

Ide aos povos levar o Evangelho, Para a glória de Deus trabalhai! 



406. JUVENTUDE 

                       Bb                                           Eb        Bb   F C7 F 

Levantai-vos, moços crentes, Para anunciar Jesus 

                       Bb                                       Eb     Bb         F        Bb 

Como Salvador do mundo, Verdadeiro Guia e Luz. 

                                                             F                                         Bb 

Despertai-vos! Levantai-vos! Não há tempo que perder. 

                                                            Eb                    Bb     F      Bb 

Se quereis servir a Cristo, Tendes muito que fazer. 

                                        F                Bb             F                      Bb 

Meditai no Seu amor, Meditai no que Ele fez: 

                                                       Eb                Bb             F      Bb 

Pela morte no Calvário; Resgatou-nos de uma vez! 

 

Sim, Ele é a “Luz do mundo”; Ele poderá dizer:  

“Só Eu dou a vida eterna; A qualquer que queira crer”. 

 

Pois se nós estamos certos, De que Cristo é Salvador, 

Vamos publicá-Lo a todos, Com coragem e fervor. 

 

E se nós, sinceramente, Já servimos nosso Deus, 

Exultamos na certeza; De encontrá-Lo lá nos céus. 



407. CONFESSAI-O, JOVENS  
         Ab                             Eb                                 Ab                               Eb  Db Eb  Ab 

Jovens, salvos pela cruz, Vosso Redentor, Jesus, Elevado em santa luz, Vivo está. 

         Eb                      Ab     Db                         Eb   Ab                                   Db Eb  Ab 

Vossa pena padeceu, Morte a Satanás venceu; Mas Aquele que morreu, Vivo está. 

                                                                                                         Eb 

Confessai-O, jovens crentes, vosso Salvador! 

                                                                                                      Ab 

 Recebei-O sem reserva para ser Senhor! 

                            Db       Ab                         Db   Ab                 Eb      Ab     Db      Eb   Ab 

Triunfante sobre o mal, com poder celestial, Hoje, em glória sem igual, vivo está! 

 

Para medianeiro ser, E a Seu povo assim valer, 

Cristo, com real poder, Vivo está! 

Junto ao Pai que nos amou, Nesse céu que nos doou, 

Onde, por Seu sangue, entrou, Vivo está! 

 

Conhecendo Seu amor, Trabalhemos com fervor, 

Pois que nosso Redentor, Vivo está! 

Publiquemos em canção, E com voz do coração: 

“Quem nos trouxe a salvação; Vivo está” 

 

 



408. ELE HÁ-DE AJUDAR 

                  Bb              F       Gm             D    Eb           Bb     F                         Bb 

Ao seres tentado não deves ceder, A cada vitória mais força hás-de ter. 

                                    F        Gm            D     Eb                    Bb            F            Bb 

As paixões infames podes subjugar, Em Cristo esperando, Ele há-de ajudar. 

                                             F                Bb      Eb                     Bb             F                Bb 

A Jesus pede auxílio, protecção e força; Ele sempre está perto, Ele quer te ajudar. 

 

As más companhias tu tens de evitar; E seus maus costumes jamais adoptar. 

Sê digno e sincero, sê puro e veraz; Em Cristo esperando sempre vencerás. 

 

A quem o pecado, na luta, vencer, No céu, a coroa Deus vai conceder. 

Sê firme na luta, sem desanimar; Em Cristo esperando hás-de triunfar. 





410. OH! BUSCAI 

                 D                        A7    D                    A7          E          A7 

Oh! Buscai, não as riquezas; Deste mundo de incertezas; 

                              D                    G        D            A7                    D 

As do céu não têm tristezas. Oh, buscai-as! Sim, buscai! 

 

Oh! Buscai, não as loucuras; Que só trazem amarguras, 

Mas venturas santas, puras. Oh, buscai-as! Sim, buscai! 

 

Oh! Buscai a santidade, A pureza e caridade, 

E também a humildade. Oh, buscai-as! Sim, buscai! 

 

Como Seus imitadores, Sede bons trabalhadores 

E buscai os pecadores. Oh, buscai-os! Sim, buscai! 

 

Sim, buscai-os p’ra salvá-los; Ide com amor ganhá-los; 

Cristo manda-nos chamá-los. Oh, buscai-os! Sim, buscai! 



411 - Eis os milhões 
                               A                                                         E 

Eis os milhões que, em trevas tão medonhas,  

                                                        A                                                    E 

Jazem, perdidos, sem o Salvador! Quem, quem irá as novas proclamando, 

                                     D                     A                   E       A  

Que Deus, em Cristo, salvo o pecador? 

                                             D                      B          E                         

«Todo o poder o Pai Me deu na terra como lá no Céu! 

                    A                                        D       E                                  A 

Ide, pois, anunciai o evangelho e eis-Me convosco sempre!» 

 

Portas abertas, eis por todo o mundo! Crentes em Cristo, firmes, avançai, 

E sem temor, unindo as vossas forças, Da escravidão os povos libertai! 

 

«Oh, vinde a Mim», a voz divina chama; «Vinde», clamai em Nome de Jesus. 

Para nos salvar da maldição eterna, Seu sangue derramou por nós na cruz. 

 

Ó Deus! Apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão 

E, em coro excelso, santo, jubiloso, Por todo o sempre glória a Ti darão! 



412  -  DAI-NOS LUZ 

Uma voz se eleva do geral clamor:  Dai-nos luz! Dai-nos luz! 

Multidões em trevas, Cheias de temor, Pedem luz, pedem luz. 

  

Oh, mandai a gloriosa luz, de perdão, de paz e amor! 

Oh, mandai a preciosa luz de Jesus o Salvador! 

  

Sim, por toda a parte deve reluzir,  essa luz de Jesus; 

Luz que mostra aos homens como o bem seguir; 

  Clara luz!  Grata luz! 

  

Em Jesus há vida, paz, consolação;  Plena luz! Pura luz! 

Seu amor divino, Firma o coração, Nessa luz! Santa luz! 

  

Eia, pois ó crentes, todo o mundo enchei, dessa luz de Jesus! 

Aos milhões perdidos, sem tardar, valei com a luz de Jesus! 

 



413  -  OUVINDO DE JESUS                               Bb 

Disse Jesus: «Ide por todo o mundo 

                                                               C7 F 

E pregai o eterno Dom 

                                 Cm 

Da salvação que, com amor profundo, 

                                                           Bb  F    Bb 

Dá o Deus gracioso e bom»; 

                                D                                  Gm         D 

Tendo na cruz a afirmação do amor, 

                                                        Bb                  D 

Proclamai o Dom do Redentor. 

                               Bb               F                 Gm            D 

Oh! Conquistai almas perdidas; buscai 

                                          Eb                Bb            F     Bb 

O pecador enfermo, quase moribundo! 

                                                                           Eb         Bb  F  

Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro! 

                                                                                       Bb 

Vamos, irmãos contar que esse Dom é verdadeiro! 

                                                             D       Gm              D 

Vamos, irmãos pregar mui confiados no cordeiro 

                                  Eb                                    Bb  F  Bb 

Que na cruz já fez a nossa redenção! 

 



414. OS CEIFEIROS 
                                    F       C7          F           Bb       F       C7 

O Senhor Jesus vos fala; Escutai com atenção: 

                                         Gm   G7   C7  G7        G7                   F 

“Eis os campos branquejando, E os ceifeiros, onde estão?” 

                          C7 F              C7 F                               C7 Bb  C7 

Ó ceifeiros, ide agora, Nos Seus campos trabalhar. 

                 F    C7  F                      A7  Bb              F          Bb C7  F 

Vosso Mestre é Quem vos chama, Ide já, sem demorar! 

 

Eis as multidões aflitas; Abatidas, sem vigor, 

Vagueando pelo mundo, Como ovelhas sem pastor. 

 

Quem, de Cristo a voz ouvindo, Quer no campo, agora, entrar 

E a mensagem tão gloriosa, Do Evangelho anunciar? 

 

Quem irá dizer ao mundo, Que Jesus dos céus desceu, 

E por nós, os pecadores, Sobre a dura cruz morreu? 

 

Como Seus fiéis ceifeiros, Consagremos ao Senhor 

Nossos dons, e bens, e tempo, Nossas vidas, nosso amor. 



415. A NOITE VEM CHEGANDO 

   F                      Bb F                      C7  F                             Bb F         C7   F 

A noite vem chegando, tempo é de trabalhar;  Bem na manhã da vida, vamos labutar. 

       C7                           F             G7       C7   F                      Bb   F            C7      F 

Com energia santa, na juventude em flor, Vamos servir a Cristo, nosso Redentor! 

 

A noite vem chegando, tempo é de trabalhar; 

Já na maturidade, vamos labutar. 

Eia, que o tempo passa com grande rapidez 

E, vinda a noite, a lida cessa de uma vez! 

 

A noite vem chegando, tempo é de trabalhar; 

Na tarde desta vida, vamos labutar. 

A Cristo, enquanto é dia, sempre sirvamos bem, 

E à noite, então, teremos Seu descanso além. 

 

 



416- Oh! quanto desejo 
                                   Eb 

Oh! Quanto desejo servir-Te, Senhor, 

                                     Ab                   Eb                 Bb 

Com voz mais alegre cantar Teu louvor! 

                                      Eb 

Oh! Quanto desejo exaltar-Te sem fim, 

                                  Ab            Eb         Bb             Eb 

Porque no madeiro morreste por mim! 

                                                               Bb           Eb 

Desejo sim, sempre Teu Nome entoar, 

                                     Ab        Eb          Bb       Eb 

Na Tua bondade e amor confiar. 

 

Oh! Quanto desejo contigo trilhar 

A senda divina, e Te confessar 

Em Tudo meu Mestre, meu Guia e Senhor, 

Provando-Te sempre meu Deus Salvador! 

 

Também eu desejo aos vizinhos mostrar 

As Tuas bondades e graça sem par, 

Assim confessando o divino poder 

Que Teu Evangelho no mundo há-de ter. 



417- O Serviço do Mestre 

 Ó Senhor, eu sou Teu servo e desejo Te seguir; 

És Tu meu bondoso Mestre, quero Tua voz ouvir. 

  

Rogo-Te que eu seja sempre mais e mais fiel a Ti, 

Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. 

 

Quero ser um vaso santo, águas vivas pra trazer 

Aos que vivem tão sedentos, em perigo de morrer. 

 

Quando aqui findar a vida, eu contigo habitarei 

E serviço mais perfeito para sempre prestarei. 



418- Um vaso de bênção 

            Bb                               Eb                     F                             Bb 

Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, 

                                                     Eb              F                             Bb 

Para bênção levar aos perdidos, boas novas benditas dos céus. 

                                                                  F 

Faze-me um vaso de benção. Senhor, 

                                 Eb          Bb                 C7            F 

Sempre levando o Evangelho de amor. 

                                     Bb            Eb      F             Bb 

Eis-me submisso, a Teu serviço, 

                                       Eb          Bb       Eb     F     Bb 

Meu glorioso e fiel Redentor. 

 

Quero ser um vaso de bênção para a Sua mensagem levar, 

E, aos culpados, perdidos nas trevas, o perdão de Jesus publicar. 

 

Para ser um vaso de bênção eu desejo uma vida real, 

Uma vida de fé, pura e santa, revestida de amor divinal. 



419. FELICIDADE NO SERVIÇO 

                  Bb                                                              F                   Bb 

No serviço do meu Rei eu sou feliz, Satisfeito, abençoado; 

                                                                                         F                  Bb 

Proclamando do meu Rei a salvação, No serviço do meu Rei. 

                                                           C7             F                    Bb 

No serviço do meu Rei Minha vida empregarei; 

                                                Eb                        Bb      F                Bb 

Gozo, paz, felicidade Tem quem serve a meu bom Rei. 

 

No serviço do meu Rei eu sou feliz, Obediente e corajoso; 

Na tristeza ou na alegria sei sorrir, No serviço do meu Rei. 

 

No serviço do meu Rei eu sou feliz, Jubiloso e consagrado; 

Ao Seu lado desafio a todo mal, No serviço do meu Rei. 

 

No serviço do meu Rei eu sou feliz, Venturoso e decidido; 

Quanto tempo no serviço gastarei, No serviço do meu Rei. 





421. SEM MEU SENHOR AMADO 

                                 F                    Bb    C7                                F 

Sem meu Senhor amado; Não posso caminhar, 

                                              Bb     C7                   F                   Bb      C7  

Pois fui por Ele salvo; Por graça singular; Seu sacrifício e morte, 

                                             F                      Bb                 C7                              F 

Que em meu lugar sofreu, Serão meu tema eterno, Pois sou p’ra sempre Seu! 

 

Seu meu Senhor amado; Sou fraco e sem vigor, 

Mas Quem me fortalece, É Cristo, em Seu amor. 

No Seu poder confio, E a graça que Ele dá 

Me basta na fraqueza, Que em força mudará. 

 

Com meu Senhor eu sigo, Enquanto os anos vão 

E, embora longa seja, A peregrinação, 

Cristo está sempre perto, Para meus pés guiar 

No Seu caminho recto, Até ao Céu chegar. 



422- Jesus satisfaz 

Jesus, és Tu Quem satisfaz aspirações de vida e luz; 

É só em Ti que encontro paz; descanso tenho em Tua Cruz! 

 

Tua Palavra, ó meu Senhor, é sempre a mesma, e digna é 

De cativar o meu amor e acrisolar a minha fé! 

 

O Pão da Vida em Ti achei, És meu sustento, ó Pão do Céu! 

Jamais no mundo eu encontrei bom alimento igual ao Teu! 

 

 Minha alma aspira só por Ti, e quer gozar o Teu amor; 

Pois muda e passa a vida aqui, mas Tu, não mudas, meu Senhor! 

 

Cristo Jesus, Senhor, és meu, comigo estás, e Teu eu sou; 

E sei que vou gozar no Céu com Quem, na cruz, me resgatou! 



423- Precioso é Jesus 
           G                              C              G         D                     G               D 

Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, As honras a Ele darei com louvor, 

                    G                                               C7       G            D             G 

Porque sempre achei nEle graça e favor. Precioso é Jesus para mim! 

                                                                                             D               G 

Precioso é Jesus para mim! (bis) 

                                                           C               G             D              G 

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

 

Afável, à porta do meu coração, humilde e mui manso aguardou admissão; 

Do triste pecado outorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim! 

 

Firmado em Jesus eu alcanço, afinal, futuro de glória na vida eternal, 

Sem uma desdita, nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim! 

 

Na glória, minha alma deseja gozar, e mais com o Amado se identificar; 

Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim!  



424 - Fala à minha alma 
      Eb                              Bb                           Eb                            Ab      Bb 

Fala à minha alma, ó Cristo, fala-me com amor! Segreda com ternura: «Eu sou teu 

                                     Eb                         Ab  Bb                       Eb 

 Salvador!». Faze-me bem disposto para Te obedecer, 

                                                               Ab      Bb                    Eb 

Sempre louvar Teu nome e dedicar-Te o ser. 

                                                              Bb                                   Eb 

Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar: 

                                                                Bb                          Eb 

«Na cruz verti Meu sangue para te libertar». 

                                                            Bb                             Eb 

Fala-me cada dia, Fala com terno amor, 

                                                              Bb                                Eb 

Segreda ao meu ouvido: «Tu tens um Salvador» 

 

Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação; Concede-me alegria e gozo em oração. 
Faze-me consagrado, mui pronto a trabalhar, 

Remindo sempre o tempo, pois logo vais voltar. 

 

Como na antiguidade mostravas Teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu 
dever. A Ti somente eu quero louvores entoar, 

Teu Nome eternamente engrandecer e honrar.  





426. CONFIANÇA 

           F                G7    F                       Gm      C7   F     G7     C7                  Gm             C7 

Prometo, alegremente, A Ti, Senhor Jesus, Até o fim seguir-Te, Andando em tua luz. 

                                   F                Bb              D  Gm              C7                    F   Bb        C7        F 

Tu és meu grande Amigo, meu Mestre e Protector, Contigo sempre ao lado, Seguro estou, Senhor. 

 

Escuto a voz perversa, Do mundo enganador, Tentando desviar-me, De Ti, meu Salvador. 

Terríveis inimigos, Estão a me cercar, Mas Tu, meu forte Mestre, Me guardas de pecar. 

 

Embora tantas vezes, Me queiram seduzir, A Tua voz eu quero, Mui claramente ouvir. 

Dirige Tu meus passos, Domina Tu meu ser, Pois quero em minha vida, Cumprir o Teu querer. 

 

Que eu siga após Teus passos, Em todo o meu viver, E espere tão somente, Senhor, em Teu poder, 

Pois firme em Tua graça, Por Ti só viverei, Ó meu glorioso Amigo, Meu Bom Pastor e Rei. 

 

Senhor, Tu prometeste, Comigo sempre estar, Guiando, protegendo, Livrando de pecar. 

Sei que és fiel, bom Mestre, Jamais me deixarás, E enfim, na Tua glória, A mim receberás! 



427 - Tudo entregarei 

                    D                        A7             D                   A7     D 

Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo, sim, por Ti darei! 

                                     A7                   D                       A7      D 

Resoluto, mas submisso, sempre, sempre, seguirei! 

                                                         Em A7                  D 

Tudo entregarei! Tudo entregarei! 

                                                            G       D       A7     D 

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 à Tua vontade, como os anjos lá no céu! 

  

Tudo, ó Cristo, a Ti entrego; Oh! Eu sinto 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! 

 



428. PARA ONDE FOR, IREI 
                     G                             D                                 G 

Se eu tiver Jesus ao lado E por Ele auxiliado 

                                                    C                  G        D     G 

Se por Ele for mandado A qualquer lugar, irei 

                                                             D 

                                                             G 

                                                             C 

Seguirei a meu bom Mestre; (3vezes) 

                                                   G            D    G 

Onde quer que for, irei 

 

Seja meu caminho duro, Espinhoso ou inseguro, 

Em Seus braços bem seguro, Aonde me mandar, irei. 

 

Males poderão cercar-me, Ou perigos assustar-me, 

Mas se Cristo segurar-me, Aonde me mandar, irei. 

 

Quando terminar a vida, Finda a minha triste lida, 

Tenho a glória prometida, Eu p’ra meu Senhor irei. 



                F                                      C7      F              Bb          F                C7 

Tu deixaste Teu trono e coroa, Jesus, e quiseste pra o mundo descer; 

                      F                              C7        F   Bb          F              C7             F 

Na pousada, porém, não achaste lugar quando aqui Tu chegaste a nascer. 

                                                              Bb              F                          C7 

Mas, em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para Ti. 

                                F                         Bb     F                               C7         F 

Mas, em meu coração, ó Cristo, sim! Tenho sempre lugar para Ti. 

 

Suas honras celeste os anjos Te dão, em que rendem-Te, ó Cristo, louvor; 

Mas humilde vieste morrer, ó Jesus, pra dar vida ao mais vil pecador. 

 

Tu vieste, Senhor, por amor sem igual, para dar-nos eterno perdão, 

Mas com ódio cruel Te trataram aqui, duvidando da Tua missão. 

 

Outra vez seu louvores os céus Te darão, quando, em glória, voltares, enfum; 

Tua voz ouviremos: «Oh, vinde, afinal, para estardes bem perto de Mim!» 

 

429 – Lugar para Cristo 



430. POR MEUS DELITOS 

                        F        C7                F                                         C7 

Por meus delitos expirou, Jesus, a Vida e Luz; 

                                   Bb          F                           C7                    F 

O meu castigo Ele esgotou, Na ensanguentada cruz. 

                                 C7                    F                                             C7 

Que eu seja forte em confessar, A Ti, Jesus, Senhor, 

                  F                 Bb          F                    C7                            F 

E sempre pronto a confiar, No teu constante amor. 

 

Jamais terei tão fraca voz, Que trema ao confessar 

A Quem, por morte tão atroz, Minha alma quis salvar. 

 

Pois eu desejo aqui cantar, Tão grande Salvador; 

E, quando for no céu morar, Louvá-Lo-ei melhor. 







433. O SALVADOR IDEAL 

             G                                     D                                              G 

Mais profundo do que os mares, E mais alto do que os céus 

                         C                     G                  D                       G 

                         C                     G                  D                       G 

É o amor de Jesus Cristo, Esse amor que vem de Deus! 

 

Muitos foram meus pecados, Mas o sangue de Jesus 

Apagou-os para sempre, Expiou-os sobre a cruz! 

 

Vida nova tenho em Cristo, E só Ele satisfaz; 

Seu Espírito é a Fonte Donde emanam gozo e paz! 

 

Caminhando na jornada Deste mundo para o Lar, 

Jesus Cristo me acompanha, É fiel p’ra me guardar! 



434. PODES SEMPRE ESTAR 
                                 Ab                           Db 

Podes sempre estar alegre no Senhor 

                                 Eb 

E gozar a paz do teu bom Salvador; 

                     Ab                           Db                   Eb                  Ab 

Em seguindo após Jesus, Sempre andando em Sua luz, 

                                                                 Eb         Ab 

Sentirás Seu gozo no teu coração. 

                                                               Eb     Bb            Eb 

Gozo, gozo tu terás, Gozo, gozo provarás, 

                          Ab                       Db    Eb                           Ab 

Em seguir o Salvador, Em servi-Lo com ardor, 

                                                                 Eb              Ab 

Sentirás Seu gozo no teu coração. 

 

Brilhe tua luz a todos em redor, 

Mostre a teus amigos todos Seu amor. 

Atraindo-os p’ra Jesus, Apontando a Sua cruz, 

Sentirás Seu gozo no teu coração. 



435. BRILHO CELESTE 

                    D          G                      D            G                   A7             D 

Peregrinando vou pelos montes, E pelo vales, sempre na luz! 

                                 G                      D            G                            D           G 

Cristo promete nunca deixar-me; “Eis-Me convosco”, disse Jesus. 

                            C                      G                                              A7           D 

Brilho celeste! Brilho celeste! Enche a minha alma a glória de Deus! 

                              G                    D           G                     D               G 

Com aleluias, sigo cantando, Canto louvores, indo para os céus! 

 

Sombras à roda, nuvens em cima, O Salvador não hão-de ocultar; 

Ele é a luz que nunca se apaga, Junto a Seu lado sempre hei-de andar. 

 

Vão-me guiando raios benditos, Que me conduzem para a mansão; 

Mais e mais perto, o Mestre seguindo, Canto os louvores da salvação. 











440. O SENHOR É O MEU PASTOR 
           F                    Bb F    C   F         G7          C7  F         C7 F C7    F           Bb  F  C7 F 

O meu Pastor é meu Senhor, O Eterno Jeová, E nada pode me faltar, Pois Ele tudo dá. 

 

Nos verdejantes pastos Seus, Em paz me faz deitar; 

Às águas quietas me conduz, E faz-me repousar. 

 

Se fraco estou, mui pronto está, Minha alma a restaurar, 

E, na justiça e rectidão, Meus fracos pés guiar. 

 

No vale escuro eu posso andar, Pois Tu comigo estás; 

E mal nenhum eu temerei, Pois Tu me guardarás! 

 

Perante as hostes vis do mal, Que ao derredor estão, 

Puseste a mesa para mim, Com farta provisão. 

 

Com óleo santo vens me ungir, E assim me confortar, 

E de alegria vens encher, Meu copo a transbordar. 

 

Por toda a minha vida aqui, Terei o Seu amor, 

E, para sempre, habitarei, Na casa do Senhor. 





442. UM BOM AMIGO 
 

                               Bb                     F        Bb     Cm                 Bb 

Um bom Amigo, e fiel, achei: Jesus, meu Salvador; 

                                               F           Bb         Cm   Bb       C7        F 

Contar aquilo que fez por mim, Eu quero, sim, e com fervor. 

                             Bb         F                                   Bb 

Graça real, sem fim, Mostra Jesus por mim; 

                                                     Eb                             Bb   F    Bb 

Gozo me dá, alegria sem par! Que prazer, prazer! 

 

Do mal não deixa de defender, Seguro bem estou; 

Com forte abraço, com Seu poder, Ampara-me; contente vou. 

 

E, quando necessitado sou, Eu posso recorrer, 

Ao Seu tesouro celestial, E bênçãos ricas recolher. 

 

Em Cristo todos encontrarão, Amigo sem igual, 

Amigo que lhes concederá, Felicidade perenal. 

 



443. MARAVILHOSO SENHOR JESUS 
                                     Bb                                                     Gm 

Maravilhoso Senhor Jesus!  Quanta compaixão 

      F                                                                   Bb                                                           Eb 

Aos pecadores aqui mostrou; Vendo a multidão extraviada, sem ter pastor, A desfalecer, 

                                                            C7        Bb                F          Bb 

Pronto Se entrega na rude cruz, Para lhe valer. 

                                                                                                                                 Bb 

Que maravilha poder na terra aqui, Salvo, servir a meu terno Salvador! 

                                                             Eb                 Bb            F                             Bb 

Que maravilha será no céu ali, Salvo, adorar para sempre a meu Redentor! 

 

Maravilhosa a sangrenta cruz, Do meu Salvador! 

Nela descubro de Deus a paz, Seu perfeito amor, 

Fonte de vida que satisfaz, Todo coração.  

Maravilhosa, sangrenta cruz, minha redenção! 

 

Maravilhoso este céu além, Onde vou morar! 

Peregrinando, cantando, vou, Para o doce lar, 

Ganho por Cristo, na rude cruz, Para o pecador 

Que prontamente O receba, aqui, Como Salvador. 



444. PRAIAS GALILÉIAS 

                       Dm                     A7              Dm  F      Gm                               F 

Pelas praias galiléias vem Jesus! Pelas praias galiléias vem Jesus! 

                                Dm                            A7        Dm                               A7 

Junto à rede, os pescadores, P’ra o seguirem vai chamar 

                                              Dm                     A7                     Dm 

E seguiram a Jesus p’ra Lhe agradar. 

 

Toda a noite de vigia tudo em vão! Toda a noite de vigia tudo em vão! 

Diz Jesus: “Lançai as redes, Pois, além, encontrareis” 

E de peixe logo encheram seus batéis. 

 

Lá no monte, mui faminto, o povo está! Lá no monte, mui faminto, o povo está! 

Cristo toma o pão e o peixe, Ora ao Pai e parte o pão. 

E alimenta com sobejo a multidão. 

 

Eu também seguir-Te quero, meu Senhor! Eu também seguir-Te quero, meu Senhor! 

O meu coração faminto, Só em Ti pode encontrar,  

Alimento, alegria e paz sem par. 



445. EM TI SOMENTE 
 

                                  D               G   D  A7          D 

Em Ti somente! Em Ti somente 

                                            G           E           A7              D 

Confiarei, Jesus, Senhor! Tu és meu Salvador. 

 

A Ti somente! A Ti somente 

Eu seguirei, Jesus, Senhor! Tu és meu Salvador. 

 

Por Ti somente! Por Ti somente 

Pelejarei, Jesus, Senhor! Tu és meu Salvador. 

 

Em paz constante! Em paz constante 

Descansarei, Jesus, Senhor! Tu és meu Salvador. 

 

Alegre, sempre! Alegre sempre 

Caminharei, Jesus, Senhor! Tu és meu Salvador. 

 



446. SOSSEGAI 

                                                     C                                 F            G                          C 

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

                                             F                 G                       C                      E                 F  G  F            G    D     G 

O céu se reveste de trevas, Não temos um salvador! Não se Te dá que morramos? Podes assim dormir, 

                                               C                                     F                   G                       C 

Se a cada momento nos vemos, Sim, prestes a submergir? 

                                                                         G                                C                           G 

“As ondas atendem ao Meu mandar: Sossegai! Seja o encapelado mar, 

                                       Em                          F                           G                E          Am   F 

A ira dos homens, o génio do mal, Tais águas não podem a nau tragar, 

                                           G                                  C                                                G 

Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o Meu mandar: 

                                                        C                                                                    G              C 

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! 

 

Mestre, chegou a bonança, Em paz eis o céu e o mar! 

O meu coração goza calma, Que não poderá findar.Fica comigo, ó meu Mestre, Dono da terra e céu, 

E assim chegarei bem seguro, Ao porto, destino meu. 







449. SOSSEGA, Ó ALMA 

               F   C7 F    C7 F    C7 F  Bb  C7  F        C7 F  C7 F     C7   F    Bb C7    F 

Sossega, ó alma: Cristo está contigo; Paciente, leva a cruz de angústia ou dor. 

                                     Dm             F        C7    Gm      D  Gm F  Bb      A7 

Confia tudo ao teu celeste Amigo, Teu imutável, teu fiel Senhor! 

                          F               Dm          F          C7 Gm   D gm F              C7      F 

Sossega, ó alma: Amigo sem igual, Te levará, segura, até o final. 

 

Sossega, ó alma: Quem guiou-te outrora, Também do teu futuro cuidará. 

Confia a Cristo o que é mistério agora, Pois tudo, enfim, bem claro ficará. 

Sossega, ó alma: a Sua voz sem par, Ainda acalma o tormentoso mar! 

 

Sossega, ó alma: vem chegando o dia, Em que há-de vir buscar-te o teu Senhor. 

Jamais tristea, ou dor, ou agonia, Te afligirão no céu de luz e amor. 

Sossega, ó alma: enfim, no eterno lar, Teu pranto em gozo vai se tranformar. 



450. ESTOU SEGURO 
                 A                        D                           A                                      D 

Que consolação tem meu coração, Descansando no poder de Deus; 

                   A                       D                       A                             E           A 

Ele tem prazer em me proteger, Descansando no poder de Deus. 

                                            D         A                                           E 

Descansando, Nos eternos braços do meu Deus; 

                                   A         D      A                             E         A 

Vou seguro, Descansando no poder de Deus. 

 

Sempre avante vou, vem contente estou, Descansando no poder de Deus. 

Tudo hei-de vencer pelo Seu poder, Descansando no poder de Deus. 

 

Não recearei, nada temerei, Descansando no poder de Deus; 

Gozo paz e amor junto a meu Senhor, Descansando no poder de Deus. 

 

Lutas sem cessar hei-de atravessar, Descansando no poder de Deus; 

Não me deixará, mas me susterá, Descansando no poder de Deus. 



451. RICA PROMESSA 
               G                                                C                       D                          G 

Oh! Quão sublime e rica a promessa, De Jesus Cristo, mui digno Rei! 

                                            C                   G                 D         A7         D 

Ao que confia na Sua graça, Ele diz: “Nunca te deixarei!” 

                                                             G                                                       D 

“Oh, não temas! Oh, não temas! Pois Eu contigo sempre estarei. 

                                   G                        C                         G         D           G 

Oh, não temas! Oh, não temas! Visto que nunca te deixarei!” 

 

“Eu sou teu Deus e, para salvar-te, Sempre contigo Eu estarei; 

Não temas, pois, porque bem seguro, Eu pela mão te conduzirei”. 

 

“Para remir-te dei o Meu sangue, Pelo teu nome já te chamei; 

Meu, para sempre, tu és agora, Nunca, sim, nunca te deixarei”. 

 

“Inda que indigno, quis escolher-te; Não temas, pois, porque Eu te salvei! 

Quem dos Meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei”. 





453. TU ÉS MINHA ESPERANÇA 

 

                C                        G7    C      G7      C                   G7       C               F   C        F     G7    C 

Tu és minha esperança! Achou minha alma em Ti,  A paz e a segurança que carecia aqui. 

 

Depois de conhecer-Te, depois que Te abracei, Receios mais não sinto da Tua santa lei. 

 

A espada da justiça devia me alcançar,  Mas tu levaste o golpe, Senhor, em meu lugar. 

 

A morte que sofreste foi para me valer,  Servido como foste, meu Substituto ser. 

 

Ah! Quanto amor mostraste, meu Salvador Jesus,  Por mim, quando aceitaste a amaridão da cruz! 

 

Tua obra tão perfeita, de apreço divinal, Com gosto Deus aceita: propiciação cabal. 

 

É base firme e estável da nossa redenção, Terreno inabalável de reconciliação. 

 

Tu és o meu descanso, pois pela fé, já vi, Que estou p’ra sempre aceito perante Deus em Ti 





455. CONDUZINDO MUITOS FILHOS 

                 G                  C         G7                C           D         G 

Conduzindo muitos filhos para a glória, o eterno Pai 

                             D       Em     D      G    C     G      D       G 

Manifesta a santa graça que do amor paterno sai. 

 

Deus que, pelos Seus, o sangue do bendito Filho deu, 

Com agrado nos contempla, constituindo povo Seu. 

 

Quando, ousado, nos inculpa o maligno Acusador, 

Deus é Quem nos justifica pelo sangue expiador. 

 

Vida eterna desfrutamos, vida em comunhão com Deus; 

Vida eterna gozaremos para sempre, ali nos céus. 



456. AUTOR DA VIDA 

                                   F        C7      F                                    C7      F 

Autor da vida, Cristo, Deus! Que a vida dás a Teu querer, 

                                      Bb                      F                     C7              F 

Perdão por Ti nos vem dos céus E Tu nos dás real prazer, 

                                               Bb           F                 C7               F 

Fazendo em nosso coração Raiar a luz da salvação. 

 

A vida eterna deste a nós, Outrora mortos para Deus; 

Fizeste ouvir a Tua voz Que vivifica os santos Teus. 

Louvor Te damos nós aqui, Agora vivos para Ti. 



457- OVELHA ERRANTE 
                         F                      C7                              F 

Ovelha errante fui, do aprisco não gostei. 

                                                                     C7                F 

A voz do meu tão bom Pastor, eu louco, desprezei. 

                              C7            

Um filho mau fui eu, quis sempre vaguear. 

                             F                                     C7              F 

Meu Pai bondoso não amei, deixei o santo lar. 

  

Seguiu-me o Bom Pastor, meu Pai me procurou 

Com terno e compassivo amor, até que me encontrou. 

Eu longe estava então, Caído, vil, ruim, 

Mas ao Seu terno coração, meu Pai levou-me a mim. 

  

Não quero mais trilhar, errante, a solidão: 

Desejo sempre agrado dar a Quem me deu perdão. 

Jesus comigo vai, meu Guia aqui será; 

Seu Deus. meu Deus, Seu Pai, meu Pai, jamais me faltará. 

 



458. TERRA SEMEADA 
                                        Bb                            Eb                     F 

A terra semeamos a fim de nos dar pão, 

                                                                   C7             Bb    C7       F  

Mas Deus é Quem a nutre com benfazeja mão; 

                                                          Bb         F         Bb               F 

Ele é Quem manda o frio, a calma no verão,  

                                                Bb               Gm           F            Bb 

As chuvas e os orvalhos e a doce viração. 

                                                                 F          Bb                    F 

De todo o bem a Fonte é nosso bom Senhor! 

                                   Bb                       Gm                   Eb        F        Bb 

Louvai a Deus! Louvai a Deus por todo o Seu amor! 

 

O Criador de tudo que perto ou longe está, 

A flor silvestre pinta e aos astros brilho dá! 

Os ventos Lhe obedecem e o bravo mar também; 

As frágeis avezinhas ao Seu cuidado tem. 

 

A nós porém, Seus filhos, revela mais amor, 

Mandando-nos Seu filho, Jesus, o Salvador, 

Dotando-nos em Cristo com tudo quanto tem, 

Fazendo-nos herdeiros de Deus, o Sumo-Bem. 







461. O NOSSO LAR 

                         Eb                                                        Ab                  Eb 

Querido lar, tenho eu no céu, além do mundo, além do véu; 

                                                             Ab    Eb/Bb                     Eb 

Viver ali será prazer, por isso tanto o almejo ver! 

                                Ab                   Eb                                                 Bb 

Querido lar! Oh, doce lar, Onde eu p’ra sempre irei morar! 

                                              Eb             Ab               Eb  Bb           Eb 

Um pouco mais e partirei e com Jesus descansarei. 

 

Querido lar, alegre lar! Ali ninguém vai mais chorar; 

Tristeza e dor e tentação naquele lar não entrarão. 

 

Irão gozar no lar de luz só Teus remidos, ó Jesus 

E eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. 







464. CRISTO EXALTADO 

          C                                                              F                                    C           G7  

Eis entronizado, à destra do bom Deus, Como Rei eterno, Cristo lá nos céus; 

            C                                                                             G7                            C  

Ele é Rei da glória, que a Satã venceu; Feita tal vitória, Deus O recebeu. 

                                  F         C              G7   C                  F       C          G7    C 

Pela Sua graça, pelo Seu amor, Seja dado a Cristo cordial louvor! 

 

Veio resgatar-nos pela Sua cruz; Quer apresentar-nos em celeste luz. 

Pela Sua morte, pelo Seu sofrer, O inimigo nunca poderá vencer. 

 

Mas o Seu serviço continua ali; Poderá valer-nos, entretanto, aqui; 

Por nós advogando com o Pai está; Ele nos ajuda e sempre ajudará. 





466. COROADO NA CELESTE LUZ 
                       G             Am           D                       G      D          G 

Coroado na celeste luz, Eis Aquele que sofreu na cruz, 

                                               E                         Am   C                      B7 

Esse que a Seu povo aos céus conduz, Cristo, o Redentor! 

                           G                    B7        D                                    G 

Oh, sigamos exultantes! Esse grande Vencedor! 

                              E                              Am         D                  G 

Vamos sempre triunfantes, Fortes no Senhor. 

 

Eis que na mais dura provação, Quando a mágoa oprime o coração, 

Sempre achamos doce compaixão, No bom Salvador. 

 

No combate duro contra o mal, Nosso Capitão é sem igual; 

Dá-nos sempre Seu poder cabal, Ele é Protector. 

 

Tu, Jesus, és nosso Salvador, Fonte Tu de vida, luz e amor; 

Sempre a Ti daremos, pois, louvor, Glorioso Rei! 



467 - Grandioso és Tu 

                              Bb                              Eb                  Bb       F             Bb 

Senhor, meu Deus! Contemplo, extasiado, o Teu poder na vasta criação; 

                                                           Eb                      Bb       F              Bb 

Ouço o trovão, vejo o céu estrelado, E em tudo, vejo a Tua forte mão! 

                                   Eb                       Bb                          F                           Bb 

Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu! Grandioso és Tu! 

Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu! Grandioso és Tu! 

  

Quando, a vagar nas matas, ou nos montes, das aves ouço o alegre gorjear, 

Quando, nos vales, entre lindas fontes, da brisa sinto o suave refrescar, 

  

E, ao meditar no Deus que tanto amou-me, que nem ao próprio Filho quis poupar 

E, em como Cristo, por amor salvou-me, na dura cruz morrendo em meu lugar. 

  

E, quando Cristo, em glória regressando, levar-me ao lar, que gozo eu sentirei! 

Adoração humilde a Ti prestando, Grandioso és Tu, meu Deus, eu cantarei!  

 



468. MARAVILHAS DIVINAS 
 

 
                  F                                                              Bb      F       Bb F   G7              C7 

Ao Deus de amor e de imensa bondade, Com voz de júbilo vinde e aclamai; 

                F                                                           Bb    F            Bb   C7                      F 

Com coração transbordante de graças, Seu grande amor, todos vinde e louvai. 

                                                                   Bb  F    Bb  F                      G7            C7 

No céu, na terra, que maravilhas, Vai operando o poder do Senhor! 

                    F                                                Bb F   Bb        F              C7                  F 

Mas Seu amor aos homens perdidos, Das maravilhas é sempre a maior! 

 

Já nossos pais nos contaram a glória, De Deus, falando com muito prazer, 

Que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por Seu grande poder. 

 

Hoje também nós bem alto cantamos, Que as orações Ele nos atendeu; 

Seu forte abraço, que é tão compassivo, Em nosso auxílio Ele sempre estendeu. 

 

Como até hoje e daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, 

Nosso castelo bem forte e seguro, E nossa fonte de excelso prazer. 

 

 



469 - Tu és fiel, Senhor 
                              Eb       Bb                            Eb 

Tu és fiel. Senhor, meu Pai amado, 

                          Ab               Eb        Bb   Eb      F    Bb 

Rico em bondade, grandioso em poder! 

                                        Eb                            Ab 

És infalível, jamais tens mudado; 

                          Fm          Eb                        Bb        Eb 

Como Tu eras, sempre és e hás-de ser. 

                         Bb          Eb              C          Fm 

Tu és fiel. Senhor! Tu és fiel. Senhor! 

                             Bb              Eb           F           Bb 

Cada manhã me revelas amor; 

                       Eb                          Ab    Am               Eb            Bb           Eb 

Sempre me dás tudo quanto careço;Oh! Sim, Tu és fiel a mim. Senhor! 

  

Teus astros a brilhar, oh, que beleza! 

Os altos montes e o tão vasto mar, 

Em multiformes sinais de grandeza, 

A Tua glória vêm testemunhar. 

  

Tu dás perdão. Senhor, paz perdurável, Tua presença pra me confortar, 

E, mais que tudo, oh, que graça admirável, 

No céu contigo irei sempre habitar!  

 



470. CALVÁRIO 

                                     Bb                  F                  Cm                 Bb 

Oh! Como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz? 

                                                              Eb             Bb   F           Bb 

Não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim! 

                 F                   Bb                     Eb         Cm                  F 

Ali na cruz, ali na cruz, Oh! Sim, Jesus por mim sofreu! 

                  Bb              Eb                         Bb      F                         Bb 

Ali na cruz, ali na cruz, Oh! Sim, Jesus por mim morreu! 

 

O grande horror da escuridão apavorou a multidão; 

Rasgado o véu lhes fez saber que terminou o Seu sofrer. 

 

Que dor cruel na cruz sofreu, Seu sangue ali Jesus verteu; 

Sim, foi por mim, p’ra me salvar, Para eu, enfim, no céu morar. 



471 - Chamada final 
                            Ab                                                   Db                  Ab 

Quando lá do céu descendo, para os Seus, Jesus voltar 

                                                                                             Eb 

E o clarim de Deus a todos proclamar 

                                             Ab                       Db                    Ab 

A chegada desse dia da vitória do meu Rei, 

                                                                        Eb                Ab 

Eu, por Sua imensa graça, lá estarei. 

                                                                               Eb   

Quando, enfim, chegar o dia, da vitoria do meu Rei, 

                                  Ab                   Db          Ab                 Eb                   Ab 

Quando, enfim, chegar o dia, Pela graça de Jesus, eu lá estarei. 

  

Nesse dia, quando os mortos hão-de a voz de Cristo ouvir 

E das sepulturas hão-de ressurgir, 

Os remidos, transformados, logo aclamarão seu Rei 

E, por Sua imensa graça, lá estarei. 

  

Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador; 

Desprezaram, insultaram meu Senhor; 

Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei 

E, por Sua imensa graça, lá estarei. 

  

Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, 

Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar; 

Tão somente nEle espero, sim, e sempre esperarei 

Pois, por Sua imensa graça, lá estarei! 

 



472. BREVE JESUS VOLTARÁ 

                   Bb                          F          Bb                          F 

Nosso Senhor promete voltar, Para consigo os remidos levar 

                          Bb               Eb     Bb                 F                         Bb 

Sim, todos glorificados ao lar. Breve Jesus voltará! 

                          Eb                         Bb                                            F 

Breve Jesus voltará, voltará; Breve Jesus voltará. 

                          Bb                                       Eb               F                Bb 

Esta notícia convém proclamar: Breve Jesus voltará! 

 

Breve Jesus p’ra nós voltará, Crentes já mortos ressuscitará; 

Vivos ou mortos, nos transformará. Breve Jesus voltará! 

 

Quando Jesus voltar para os Seus E arrebatá-los daqui para os Céus, 

Hão-de habitar lá na glória de Deus. Breve Jesus voltará! 



473. O SALVADOR VEM 

                 D                                                  A7         G       A7 

Com grande gozo e com fervor, Nós esperamos o Senhor; 

                      D                            E      A7                     E      A7 E A7 

O amado em breve voltará, E os Seus remidos levará. 

                           D      Em    A7       D                    G            A7   D 

Vivamos para Seu louvor, Pois logo vem o Salvador. 

 

Que dia alegre para nós, Ouvirmos Sua doce voz 

E contemplarmos, já sem véu, Aquele que por nós morreu! 

Sim, vigiemos com ardor, Até que volte o Salvador. 

 

Se duras são as provações, Se fortes as perseguições, 

Se as lutas fazem-se sentir, E custa-nos a resistir, 

Não nos deixemos perturbar: É só até Jesus voltar! 

 

Bem prontos para O receber, Devemos sempre aqui viver! 

O tempo foge, o dia vem, A glória espera-nos além! 

Pois trabalhemos com fervor, Até que volte o Salvador! 



474. A VOLTA 

                      Bb               F    Bb              F 

Por Jesus esperarei, Ele em breve vai voltar; 

                                               Bb                                      F 

                                                Bb        Eb          F           Bb 

Bem atento estarei Para meu Senhor saudar! 

 

A Jesus, então, verei (Nele vivo a meditar); 

Grande gozo sentirei, Em Seu rosto contemplar! 

 

Em Jesus me alegrarei Nesse dia singular; 

Face a face louvarei Quem morreu p’ra me salvar. 

 



475. ORAÇÃO 

                F                  C7            F     Dm                  C7 

Ante Ti, Senhor, chegamos, Ao Teu trono em oração, 

                     F                    Dm     F     C7                    F 

Procurando a Tua graça, Tua paz e protecção. 

 

Nosso Sumo Sacerdote, És Tu mesmo, ó Salvador; 

Vimos em Teu santo Nome, Confiando em Teu amor. 

 

Tua bênção suplicamos, Sobre todos nós aqui; 

Somos fracos, Tu és forte; Esperamos sempre em Ti. 

 

Levantamos nossas vozes, Em bendita comunhão, 

Dando-Te, Senhor, louvores, Com sincero coração. 



476 - Tu, Senhor, estás connosco 

                      Ab                              Eb                                   Ab 

Tu, Senhor, estás connosco e Teu povo abençoarás; 

                                                        Eb            Bb                 Eb  

Em Teu nome reunidos, Tu em nosso meio estás.  

                                                               Ab                                Eb 

Vem, oh, vem abençoar-nos! Vem nos revivificar!  

                                Ab          Db                       Eb                     Ab 

Dá-nos uma rica bênção: vem nossa alma refrescar.  

  

Tu, Senhor, nos prometeste a nós outros conceder  

Tudo o que com fé pedirmos, tudo o que nos é mister.  

  

Nós pedimos em Teu Nome, Tua paz e Teu poder;  

Mais da Tua grande graça desejamos receber.  

  

Abençoa a Tua Obra: Esta é nossa petição.  

Pelos Teus, por Tua Igreja, ouve nossa intercessão.  

  

Pelos fracos e os aflitos Te rogamos, nosso Deus,  

Por irmãos desanimados, pelos redimidos Teus. 



477 - Nos altos céus 

                    G         D                    G                     D   G  D 

Nos altos céus louvai, louvai, a Cristo coroado! 

                                     G        D         Em    D        G D  G  

Ao Redentor cantai, cantai, Jesus glorificado! 

  

Aqui na terra Se humilhou Jesus, de Deus o Amado,  

E sobre Si na cruz tomou o nosso vil pecado. 

  

Em nossa peregrinação provamos a bondade  

Do Seu tão terno coração e Sua caridade. 

  

Sirvamos, pois, com gratidão o Salvador bendito;  

Digno é de toda a adoração Amor tão infinito.  

  

E lá nos céus, o Redentor, de glória coroado,  

Nós louvaremos com ardor Jesus  

 















































500 – Diadema 

  

           C                      G7           C          G7         C 

Saudai o Salvador, Jesus, Seu Nome celebrai; 

                 F                 C7                   F                 C 

                               G7          C    Am             Dm G7 C 

No mundo como lá na luz, com glória O coroai! 

  

Vós escolhida geração de Deus, o eterno Pai, 

Ao grande Autor da salvação com glória coroai! 

  

Ó povos, tribos e nações, ao rei dos reis honrai! 

A Cristo em vossos corações com glória coroai 

 



501 - Aba, Pai a Ti cercamos 
Aba, Pai! A Ti cercamos, Hoje em nome de Jesus;  

Deus e Pai a Ti chamamos, sendo filhos, já, da luz.  

Dos delitos libertados pelo sangue do Senhor,  

Pelo Espírito ensinados, Damos-Te real louvor.  
  

Fomos como fugitivos, longe do paterno lar;  

Mas, quais filhos adoptivos, nos quiseste abençoar.  

Por amor nos perdoaste, nos levaste para Ti,  

Nos beijaste e nos sentaste à paterna mesa aqui.  
  

Já, por Tua mão, vestidos com os trajos de favor,  

Dentro em casa recolhidos, desfrutamos Teu amor;  

Redimidos e lavados, renascidos para Deus,  

Restaurados, bem amados, feitos cidadãos dos céus.  
  

Aba! Aqui nós Te adoramos, muito alegres por saber  

Que por nós, que em Cristo estamos,  

Vão Teus anjos conhecer Teu saber maravilhoso,  

Tua graça, Teu amor, e com mais intenso gozo,  

Te adorar com novo ardor.  

 



502 - A Deus supremo  

          G            D       G                                 D  G C   G   D 

A Deus, supremo no poder, a Deus, excelso no saber, 

          G               D       C  D  G                   D                  G  

A Deus, glorioso Salvador, a Deus, de todos o Senhor, 

                     D          G                                 D  G  C  G  D  

Que suba agora em devoção a voz do nosso coração, 

               G            D          C   D   G             D              G  

Louvores dando, que no ar os altos façam ecoar.  

  

Fazendo pelos céus ouvir e pelas era s retinir  

A santa história divinal da glória e perfeição moral  

Que, em graça, soube aos maus valer  

E os pródigos a Si trazer, sem a justiça desonrar,  

Nem santidade macular! 

 



503 - A expiação se fez 

A expiação se fez, a vitima morreu,  

E Cristo de uma vez passou pra além do véu,  

E agora faz intercessão,  

Pontífice maior que Arão.  
  

Erguido a mãos não foi o templo onde Ele está;  

Jamais de bode ou boi se esparge o sangue lá.  

Por sangue próprio ali entrou,  

Que por nós outros derramou.  
  

Fazendo ali valer o que Ele fez na cruz,  

Consegue assim manter em comunhão, na luz  

E puros do pecado, os Seus,  

No santuário do Seu Deus.  
  

Oculto agora está da natural visão,  

Porém Se mostrará aos que de coração  

O esperam; pois que vem aqui  

Buscar Seus santos para Si   

 



504 - AO NOSSO DEUS E PAI 

           G            D                G                           C      D    G 

Ao nosso Deus e Pai, do coração nos sai grato louvor 

                                                     D               

Ao Deus que nos amou de modo que entregou 

                        G     C         G             C     D         G 

Seu Filho e nos salvou, Louvor, louvor! 

  

Ao Salvador Jesus, que padeceu na cruz, seja louvor! 

Seu sangue ali verteu e a nós assim valeu; 

Àquele que morreu, seja, louvor! 

  

Pelo Consolador, que veio do Senhor, suba louvor! 

Ao Pai que o céu abriu, ao Filho que Ele ungiu, 

A Quem nos redimiu, demos, louvor! 

 



505 - Rosto divino 

             C                   G7            C                               G7              C 

Rosto divino, ensanguentado, Corpo magoado por nosso bem; 

           F                C     G7         C        F           C       D                 G7 

           C                       G7          C                            G7                C  

Senhor, levaste todas as dores dos pecadores que hoje a Ti vêm.  

  

Mãos carinhosas, tão maltratadas por mim cravadas em uma cruz! 

És neste Vale, com simpatia, Meu Vero guia, és minha luz. 

  

Lado ofendido, cuja ferida me deu a vida, pura, eternal!  

Por Tuas dores um Deus clemente outorga ao crente paz sem igual. 

  

Teus pés feridos, Jesus paciente, eu, delinquente, os traspassei! 

Por Ti sou salvo, já redimido e agradecido Te adorarei. 

  

Crucificado sobre o madeiro, Manso Cordeiro, sofreste aqui!  

Hoje na glória, em santa calma, Guardas minha alma perto de Ti.  

 



506 - Substituição 

Que peso, ó Cristo, meu Senhor, Quiseste suportar!  

Meu fardo imenso, ó Salvador quiseste carregar! 

Ali na "cruz, Senhor Jesus, tornaste o meu lugar!  
  

De morte, dor e amaridão o cálix tão ruim,  

Tomaste, ó Cristo, em Tua mão, vazaste-o Tu por mim.  

Com grande amor, sofrendo a dor, me abençoaste, assim.  
  

A Sua vara Deus alçou e castigou-Te, enfim.  

Teu Deus a Ti desamparou para amparar-me a mim.  

Verteste, então, como expiação, Teu sangue carmezim.  
  

Da ira o temporal rompeu, caindo sobre Ti,  

E foste, assim, o Abrigo meu, meu Fiador ali.  

Por Tua dor, Jesus Senhor, a graça recebi. 
  

Por mim morreste, meu Senhor, em Ti, pois, eu morri,  

E a morte, em todo o seu terror, Contigo já venci,  

Pois vivo estás e, assim, me dás a vida eterna em Ti.  

 



507 - O louvor 
                      Bb        Eb            Bb                 Eb  Cm  Bb  F   Bb 

Àquele que, de amor por nós, À morte Se entregou  

                                       Eb      Bb                    F         C7   F 

E, pela mão tomando-nos, Do mal nos libertou, 

                                     Bb     F         Bb         Cm                     Bb   

Que nos levou de novo a Deus, O Deus de todo o amor, 

                   F             Bb   Eb    Bb                Eb Cm Bb F Bb  

A Cristo soem pelos céus os ecos de louvor!  

  

Louvada seja Quem de Deus Nos quis aproximar,  

E em reino e sacerdotes Seus com sangue consagrar!  

Ao Salvador que nos remiu e o Espírito nos deu,  

Louvemos, pois que, a nós, abriu a entrada para o céu!  

  

Aos Teus ouvidos, santo Pai, Eleve-se o louvor  

Que destes fracos lábios sai ao Cristo Salvador.  

  

Quão bom nos é saber, ó Deus, Que a Ti, no santo lar,  

Agrada ouvir na terra, os Teus, Louvor a Cristo dar. 

 



508 - Aleluia, ressurgiu!  

                            C                                  G7    C 

 Por nós morreu Jesus, crucificado  

                         F               C              F  G7     D   G7 

Lá sobre a dura cruz, Cristo, o Senhor!  

            C                                                       F                   C 

Morto Ele não ficou! Triunfante, Cristo ressurgiu!  

                              G7                              F         C 

A vitória sobre a morte ali ganhou  

                                    F       D              G    F        G7 

E no céu, vitorioso, Cristo entrou.  

                                C                 F          C G7              C 

Ressurgiu! Ressurgiu! Aleluia! Ressurgiu!  

  

Morte Ele assim provou. A sepultura  

Três dias O guardou, Cristo, o Senhor!  

  

A morte já não tem poder sobre Ele;  

Saiu da morte além, Cristo, o Senhor!  

Bendito seja Deus!  



509 - Seu infinito amor 

Jesus, em Seu infinito amor, por mim na cruz morreu;  

Sim, foi por mim, um vil pecador, que Cristo ali sofreu.  

  

Foi Tua graça, Senhor Jesus, Foi Teu imenso amor,  

Que Te levaram a morrer Por mim, um pecador.  

  

Deixando a glória celestial, ao mundo aqui desceu,  

Pra me levar ao lar paternal na glória lá no céu.  

  

Ali pra sempre louvá-Lo-ei com grato coração,  

Meu Salvador e celeste Rei, por Sua compaixão. 

 



510 - Bendito seja Deus  

Bendito seja Deus, que deu Seu Filho para nos remir,  

O Dom dos dons, sem preço nos pedir:  

Bendito seja Deus!  

  

Seu Filho não poupou! Por isto somos livres de temor,  

Pois nosso Deus é nosso Redentor:  

Seu Filho não poupou!  

  

Quem nos condenará? Pois ressurgiu Aquele que morreu  

E está sentado com o Pai no céu;  

Quem nos condenará?  

  

Já Deus nos libertou; Ninguém negar-nos pode o Seu perdão,  

Nem nos prender em nova escravidão:  

 



511 - Sofrimento 

Eis sobre a dolorosa cruz um meigo Sofredor,  

Vertendo por amor de nós Seu sangue expiador.  

  

Ali se vê o amor de Deus na morte de Jesus  

E Sua eterna compaixão provada pela cruz. 

  

Mas sobre o trono lá no céu, em majestade e luz,  

Agora coroado está o Salvador Jesus.  

  

E todos os remidos Teus os seus louvores dão  

A Ti, Senhor, pois digno és Tu de nossa adoração.  

 



512 - Cristo de Deus 

Cristo de Deus, que da celeste altura  

baixaste e, para os homens resgatar,  

Passaste pela experiência dura da pena que devia a nós tocar.  

  

Por nós, juízo e punição levaste, desamparado por Teu santo Deus;  

Da morte, as profundezas Tu sondaste,  

Pecado feito em prol de nós, uns réus. 

  

Humildemente graças nós Te damos e adoração rendemos, ó Senhor!  

E a Ti também, ó Pai, em Quem louvamos  

A imensidade desse terno amor.  

Pois Tu, amando-nos na eternidade,  

Quiseste em Cristo dar-nos redenção;  

E a Sua morte deu-nos liberdade  

E nos salvou da eterna perdição. 

 



513 - Cristo! Deus Homem! 

Cristo! Deus homem! Cristo elevado! Glorificado Filho de Deus!  

No seio eterno Tu descansaste, quando voltaste para esses céus.  

  

Quem dizer pode quanta alegria pra Deus havia quando voltou  

Para Seu seio vitorioso e glorioso Quem tanto amou?  

  

Que regozijo nos habitantes puros e amantes dos santos céus,  

Vendo sentar-Se no trono eterno, Senhor supremo, o Cristo, Deus!  

  

Nós, Teus remidos, já temos parte. Em adorar-Te com os dali;  

Sendo assim feitos adoradores, Damos louvores, ó Cristo, a Ti!  

 



514 - Cristo glorioso  
                             G                     D              G 

Cristo glorioso! No céu sentado, 

                               Em         C       G  D       G  

O Bem Amado do santo Pai! 

                                                  D                       G  

Dos céus o Centro, que aos Seus remidos, 

                                Em       C       G   D       G  

Embevecidos, todos atrai.  

  

Nos céus os anjos vivem cercando  

E celebrando com santo ardor,  

Cristo, o Cordeiro, nEle ali vendo  

E engrandecendo Deus, seu Senhor!  

  

Senhor, queremos nosso tributo,  

Dos lábios fruto, acrescentar;  

Também amamos, também louvamos,  

Também folgamos em Te adorar!  

 



515 - Cristo já ressuscitou 
                 Db                   Gb      Db     Ab  Db 

Cristo já ressuscitou; aleluia! 

                   Gb                               Ab    Db  Ab Db 

 Sobre a morte triunfou; aleluia!  

                Ab                                 Db Ab Eb Ab 

Tudo consumado está; aleluia! 

                        Db            Gb          Db  Gb  Ab Db 

Ele a salvação nos dá; aleluia!  

  

Uma vez na cruz sofreu; aleluia!  

Uma vez por nós morreu; aleluia! 

Mas agora vivo está; aleluia!  

E pra sempre reinará; aleluia!         

  

 



516 - Graça sem igual 

Ó meu Senhor, que graça sem igual!  

Vieste do Teu lar celestial,  

Descendo até à cruz, por mim, morrer;  

Empobreceste pra me enriquecer.  

  

Abençoado agora pelo amor  

Que Tu mostraste a mim, um pecador,  

De coração, Senhor, Te vou render  

Louvor, serviço, a vida e todo o ser.  
 



517 - A Ceia do Senhor 
C             G7               C             G7   C  G7  C 

Como irmãos, nós reunidos pela Ceia do Senhor, 

          G7             C             G7    C  G7   C  

Nos achamos influídos pelo Seu divino amor. 

             F                      C                    F                   C  

Nos emblemas, em que lemos ser pra nós o eterno bem,  

                                   F                      C G7             C 

Comovidos, compreendemos nossa a culpa ser também.  

  

Morte a -todos ameaça, morte a nós sustento traz;  

Salvos por divina graça, desfrutamos santa paz.  

Grata comunhão gozamos pela morte de Jesus;  

Nossas pretensões deixamos encravadas sobre a cruz.  

  

O passado, negro e triste, nesta cruz desfeito está;  

Para nós agora existe gozo em Deus, que durará.  

Graças damos com louvores, Homenagem ao Senhor,  

Pelos Seus reais favores, pelo Seu constante amor.  

 



518 - Lembramo-nos de Ti  

Agradecidos pelo amor com que, no mundo aqui,  

Por nós morreste, ó Redentor, Lembramo-nos de Ti.  

  

No Teu conflito e Teu suor no atroz Getsêmani,  

Na traição do traidor, Lembramo-nos de Ti.  

  

Na desdenhosa oposição que suportaste ali,  

Na desleal coroação, Lembramo-nos de Ti. 

  

Nas Tuas mágoas sobre a cruz, De corpo e de alma ali,  

Por Teu amor, Senhor Jesus, Lembramo-nos de Ti.  

  

Nas horas tristes quando, a sós, Teu Deus deixou-Te ali,  

Te fez pecado, sim, por nós, Lembramo-nos de Ti.  



519 - Cordeiro imaculado  

                                 Eb                    Bb         Ab            Eb 

Cordeiro imaculado, santíssimo Jesus! 

                                                       Ab             Bb 

Por nós crucificado na angustiosa cruz, 

                                                       Eb        Cm               Fm  

Quão gloriosamente fizeste a redenção, 

                                    Eb         Bb    Ab           Bb               Eb  

Ganhando plenamente pra nós a salvação!  

  

Dos anjos recebendo louvores sem cessar,  

Que, a Tua glória vendo, não deixam de adorar,  

Eis pela fé Te vemos no trono divinal  

E a Ti, Senhor, rendemos adoração real!  

  

Tu, que ressuscitaste, em nosso meio estás,  

Segundo asseguraste, Ó Príncipe da Paz!  

De novo vem encher-nos de zelo, paz e amor,  

E mais e mais prender-nos a Ti, Jesus Senhor!  

  

Que mar imensurável é Teu profundo amor!  

Oh como és deleitável, insigne Salvador!  

Em Ti nós descansamos, na Tua perfeição,  

E a Ti apresentamos a nossa adoração.  

 



520 - Nosso cordial louvor 

             F                  Gm  C7  F                             Bb        C7 

De nosso cordial louvor, Do mundo inteiro ser Senhor, 

                         F            Bb  C7         F     C7  F           C7     F  

Da adoração dos altos céus, És sempre digno, Cristo, Deus! 

  

Entronizado com o Pai, Aquele que nossa alma atrai,  

De gozo a fonte, luz do céu, Eis o Cordeiro que morreu!  

  

E aqui, Senhor, adoração com gozo os Teus remidos dão;  

Mas como podem Te prestar perfeito culto, ou Te exaltar?  

  

Porém mais tarde Tu terás, dos santos Teus, louvor capaz,  

Quando eles virem, mesmo ali em glória, Quem sofreu aqui.  

 



521 - Rendei mil graças 
             G                     C  G   D     G        C    A7     D 

                                                             G      A7      D 

Rendei mil graças ao Senhor, o Príncipe da Paz; 

              G                       D  A7 D       C                  G 

                                                       D                   G 

                                                          C         D         G 

Louvado seja o Salvador por Seu amor veraz! 

  

Em todo o mundo proclamai a graça de Jesus;  

O Nome do Senhor honrai; falai da Sua cruz.  

  

Jesus, o Nome triunfal, dá paz ao coração;  

Derrama bênção perenal e traz consolação.  

  

Ao Salvador magnificai, é digno de louvor;  

A Sua fama publicai e Seu imenso amor.  

 



522 - Mil vezes                   G                                                           C 

Rendamos nós mil vezes ao nosso Salvador, 

                             D                                               G  

Com vozes triunfantes, tributo de louvor; 

                                      E    Am          D                 G  

Cantemos, fervorosos, prestando adoração 

                    B7           Em         B7              Em  

Ao Redentor divino, que trouxe a salvação.  

            D          G        D                                             G 

Louvor, mil vezes, a Quem morreu na cruz, 

                                     E           Am    D         G  

Que nos amou e nos lavou; 

                                  C               G       D         G  

Louvemos, louvemos a Jesus.  

  

Unamos nossas vozes ao coro triunfal  

Que adora a Jesus Cristo na glória celestial;  

Pois nós, purificados no sangue remidor,  

Cantemos que Ele é digno de graças e louvor. 

 



523 - Eis o véu rasgado 

Eis o véu pra nós rasgado: Cristo, que na cruz morreu;  

O caminho novo e vivo, Que por nós Seu sangue deu!  

Confiados nesse sangue, Sem receio, sem temor,  

Ao Teu trono nos chegamos, Pra louvar-Te a Ti, Senhor.  
  

Pelo amor manifestado Em Teu Filho, ó nosso Deus,  

Tu tens feito, dos rebeldes, Bem amados filhos Teus;  

Filhos Teus e Teus herdeiros, Co-herdeiros de Jesus,  

Pra gozarem Tua graça, Tua glória e Tua luz.  
  

Pela vida por nós dada Duma vez na amarga cruz,  

Sacrifício de Si mesmo, Ofertado por Jesus,  

Sacrifícios nós trazemos, Sacrifícios de louvor,  

E, do véu além entrando, Adoramos-Te, Senhor! 
  

Pela veste gloriosa, Essa veste nupcial,  

O Teu manto de justiça, Tão perfeito, tão real,  

Com que Tu, Senhor, nos cobres, Mesmo agora e mesmo aqui,  

Deus santíssimo, rendemos Honra e glória sempre a Ti!  

 



524 - Senhor, nós Te louvamos  

  

           G                 D        G                C        D            G 

Senhor, nós Te louvamos, Prostrados aos Teus pés, 

                                  D       G             C             D         G  

Que, enquanto tudo muda, Tu sempre o mesmo és; 

                                     C    G       E    Am      G         D  

O mesmo que morreste Por nós, na triste cruz, 

                     G          D        G            C         D           G  

És, sobre o trono eterno, O mesmo bom Jesus.  

  

O mesmo permaneces, Bondoso Salvador,  

O mesmo em santa graça, O mesmo em terno amor;  

O mesmo em simpatia, O mesmo em compaixão,  

O mesmo em glória eterna, Poder e perfeição.   

       

 



525 - Glória damos a Jesus 

                G       D       D7     G               Am D G           D 

Glória damos a Jesus que, morrendo sobre a cruz, 

                  G         D              G              Am     G  D   G  

Nossa punição levou, nossas almas resgatou.  

  

Ele toda a obra fez; completou-a de uma vez;  

Deus por isso O exaltou e na glória O assentou.  

  

Pela fé Te vendo ali, damos, ó Senhor, a Ti,  

Com alegre coração, nossa grata adoração.  

  

Nós, vivendo em santa paz e no gozo que ela traz,  

Esperamos a visão de Quem vem com salvação.  

 



526 - Glória sempiterna 
               Ab                          Eb   Ab         Db          Eb       Ab 

Glória, glória sempiterna a Quem sobre a cruz morreu, 

                                                  Eb     Ab       Db   Ab Eb Ab  

Que, por caridade terna, Já por nós a vida deu!  

                                              Eb 

                                              Ab 

Glória seja (bis)  

                                                           Eb        Ab 

Dada a Quem por nós sofreu. (bis) 

  

Seu amor é verdadeiro, nunca muda, nem tem par,  

Não conhece paradeiro, nada o pode desviar.  

Graças damos (bis)  

A quem sabe assim amar (bis) 

  

Celebrando a santa história do Calvário e sua cruz,  

Cantaremos sempre: «Glória Seja a Ti, Senhor Jesusl»»  

Aleluia! (bis)  

A Quem enche os céus de luz. (bis)  

 



527 - Glória nos céus  

                  G                C     D  G                         C  G           D 

Glória, nos céus, a Deus; Paz, sobre a terra, aos Seus, 

                G                 D             G               D               G  

Haja afinal. Breve isto tem de ser, Quando Jesus descer  

                                 Em          G            C         D    G 

E, com real poder, Vencer o mal.  

        

Graça, verdade e luz nos manifesta a cruz  

Do Redentor. Ele por nós sofreu, por nós a vida deu  

E nosso copo encheu de rico amor.  

        

Quão grande tal amor! Quem sabe seu valor?  

Vasta afeição! Deus é seu manancial! A morte sem igual  

Traz gozo perenal ao coração.  

        

Par esse amor, aqui, queremos dar-Te a Ti  

Culto, Senhor. Ao nosso Pai também, que tanto amor nos tem,  

Por este eterno bem Damos louvor.  

 



528 - Holocausto verdadeiro  
                               C                                           G7            C 

Holocausto verdadeiro e de rico e suave cheiro 

                                      G                   C                G7            C  

Já subiu, ó Deus, a Ti, quando, voluntariamente, 

                                                                                    G7         C  

Teu amado, livremente, uma oferta fez de Si. 

  

 Tendo em vista a Tua glória, ultrajada pela história  

De pecado e malvadez, deleitou-Se em sustentá-Ia;  

Alegrou-Se em realçá-la pela expiação que fez.  

  

Tua graça conhecendo, Teu desejo bem sabendo  

De a nós outros resgatar, em morrer não duvidava;  

Sua vida pronto dava para tudo efectuar. 

  

Vitima perfeita achaste, mesmo quando esquadrinhaste  

Seu sincero coração. Só pureza nEle viste;  

A vontade discerniste em completa sujeição.  

  

Era então por Ti olhado com especial agrado  

Quando ali Se ofereceu, resgatando os pecadores  

Pela maldição e dores que na cruz por nós sofreu.  

 

Nós, ó Deus, a Ti louvamos, e de Cristo celebramos  

Essa santa prontidão com que, tanto ao Teu agrado,  

Fez da culpa e do pecado gloriosa expiação. 

 



529 - Precioso sangue 

Oh, que precioso sangue meu Senhor verteu  

Quando, para resgatar-nos, padeceu!  

 Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus,  

Que por nós foi derramado sobre a cruz!  

Oh, que precioso sangue, sangue remidor!  

Sim, com este nos, remiste, Redentor!  

Oh, que precioso sangue, sangue expiador!  

Que de toda a pena livra o malfeitor!  

  

Oh, que precioso sangue, purificador,  

Que de toda a mancha lava o pecador!  

Oh, que precioso sangue! Fala-nos de paz;  

Tudo quanto a lei exige satisfaz!  

 Oh, que precioso sangue! Por ele entrarei,  

Sem receio; na presença do meu Rei!  

Oh, que precioso sangue, do bom Salvador!  

Hoje a todos manifesta Seu amor         

 



530 - Até que volte o Salvador 

              Eb                  Ab    Eb        Bb                Eb       Bb 

Até que volte o Salvador, Cercando a mesa do Senhor, 

                    Eb            Ab    Eb        Bb                          Eb  

A Ceia vimos celebrar, De Cristo a morte anunciar  

                   Bb        Eb                        Ab    Eb       Bb    Eb 

E, com humilde devoção, Render a Deus adoração.  

  

Até que volte o Salvador, Aqui mostremos Seu amor!  

Com fé real e gratidão, Participemos deste pão,  

Obedientes a Jesus, Lembrando assim a Sua cruz!  

  

Até que volte o Salvador, Bebendo o cálix do Senhor,  

Seu Nome vamos bendizer e mais e mais engrandecer  

O sangue que Ele derramou: O sangue que nos resgatou! 

 



531 - A glória 

Jesus Cristo está sentado, No Seu trono de poder;  

Tudo já foi consumado, Que Ele veio aqui fazer;  

Oh, que glória, Oh, que glória no Senhor se pode ver!  

  

Desde o Seu primeiro advento em humana encarnação,  

Mesmo até o cumprimento dessa terreal missão,  

Vemos glória, Vemos glória, Que é dos céus admiração!  

  

Na agonia extrema vemos que vitória então ganhou;  

Por morrer, nós compreendemos que Ele a vida nos legou.  

Com que glória, Com que glória, sobre a morte triunfou!  

 



532 - Honras sejam ao Cordeiro 

                  C                  Am    E    F    C        D          G 

Cristo, nosso Salvador, Adoramos-Te, Senhor; 

                C                 Am                       C  G7  F            C  

Gratos, damos-Te louvor: Honras sejam ao Cordeiro!  

  

Ele foi que padeceu, Que por nós na cruz morreu  

E que assim por nós Se deu: Honras sejam ao Cordeiro!  

  

Sofredor que ali, penou, Vencedor que triunfou,  

Salvador que nos amou: Honras sejam ao Cordeiro!  

  

Digno és Tu, Senhor, que a Ti, demos nosso culto aqui,  

Com os Teus, nos céus, ali: Honras sejam ao Cordeiro!  

 



533 - Jesus! Que rico Nome  
                   F                       C7            F             Bb   F 

Jesus! Que rico Nome pra quem por fé conheça  

                                           C7                   F      Bb        F 

O santo amor do Salvador que a Tua morte expressa!  

                                                              Bb             F 

E nós agradecemos, em doce paz e calma, 

                                              C7            F       Bb           F  

A salvação que é fruição das dores da Tua alma.  

  

Jesus! Que rico Nome! Pois diz-nos sempre que amas  

Teu povo aqui, unido a Ti, e em seu redor derramas  

O gozo dessa graça que fruem Teus remidos,  

Os quais Te dão, com afeição, louvores merecidos.  

  

Jesus! Que rico Nome, que aqui nos tem mostrado  

Verdade e amor do Criador em nosso humilde estado!  

Do Pai foste enviado, seu grande amor mostraste;  

A graça aqui, a glória ali, morrendo, sustentaste.  

 



534 - Jesus, santo Nome 
                   F                                  C7        F 

Jesus! Santo Nome do Cristo de Deus; 

                         Bb             F          C7  G7        C7  

Por Deus posto acima de todos, nos céus. 

                           F                         C7         F  

Jesus, o bendito e amado Senhor! 

                             Bb          F        C7         F  

Jesus, o bondoso, fiel Redentor!  

                        C7                      F 

Ó Filho de Deus, Jesus Salvador, 

                                                        C7           F  

Com gozo adoramos a Ti, ó Senhor!  

  

Jesus, nazareno, sem honras aqui!  

Jesus, Deus excelso, com glórias ali!  

Jesus, Te saudamos, real Salvador!  

Jesus, Te aclamamos do mundo o Senhor! 

 







537 - Louvamos, louvamos 

 G               Bm G  D      G          C    D 

Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos 

E      D  A7    D   E   F        G   A      D 

A Ti, ó Deus-Ho  -  mem, no céu assentado; 

                                  C               D 

Que em tempo devido, na terra humilhado. 

G              A  G  D    G     A  G  D 

Por nossos pecados, Por nossos pecados  

G     A    D     E    D7  G  C   D     G 

Por nossos pe - cados morreste na cruz 
 

Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos,  A Ti, que a justiça de Deus sustentaste, 

A pena sofrendo, por nós merecida,  A vida depondo para assim nos remir. 

 

E tu conciliaste a santa justiça que não pode a culpa deixar sem castigo, com Teu grande amor, que por graça recebe, 

E assim justifica, o réu pecador. 

 

Louvamos, louvamos, Senhor e adoramos a glória divina, por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, 

Fazendo-nos ver divinal perfeição.   



538- Quem poderá contar? 

             G                             C        G                                A7          D 

O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, 

                        G                                        C      G      D         G 

Da perdição pra me salvar, quem poderá contar? 

                                                        C             G                                 D 

Quem pode o Seu amor contar? Quem pode o Seu amor contar? 

                        G                                        C        G       D        G 

O grande amor do Salvador, Quem poderá contar? 

 

O cálix que Jesus bebeu, A maldição que padeceu 

Na cruz por mim, pra me salvar, quem poderá contar? 

 

A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, o amargo fel, 

Que ali sofreu pra me salvar, quem poderá contar? 

 

Incomparável Salvador! Quão inefável Seu amor! 

Quão impossível de sondar! Imenso amor, sem par! 

 



539 - Morreu Jesus, o Salvador 

Morreu Jesus, o Salvador, levado por Seu grande amor, 

Sentindo a mesma compaixão que comoveu Seu coração, 

Já quando desde os céus olhou e o infortúnio contemplou 

De um pobre povo em rebelião sujeito à Sua punição. 
  

Viu que no mundo de labor não existia um Salvador 

E que impossível era achar um que pudesse sustentar 

A causa desses homens réus, privados de gozar os céus, 

Nem outro que no seu lugar morresse para os resgatar. 
  

Por isso quis vir encarnar a fim de sobre a cruz penar 

E, em sacrifício expiador, tornar-Se o nosso Redentor, 

E de uma vez, assim, com Deus, reconciliar os mesmos réus, 

Enchendo-lhes o coração de gozo, paz e gratidão. 
  

Nós Te louvamos, ó Jesus, lembrados dessa dura cruz, 

Da mágoa, pena e grande horror que ali sofreste, bom Senhor. 

E a Ti, divino Pai, também louvamos, como Te convém, 

Por demonstrares tanto amor em dar-nos Cristo, o Salvador. 

 



540. GRAÇA SEM IGUAL 
 

                         Bb                     F        Bb     Eb           Bb F 

Mostrou-nos Deus amor E graça sem igual; 

                                            Bb     Eb            Bb       F      Bb 

Já nosso é Seu real favor E bênção paternal. 

                                  Eb       Bb                                Eb     Bb 

                                                                        Eb      Bb      F     Bb 

Nós salvos somos por Jesus  E andamos em divina luz. 

 

Convinha bem que Deus Tivesse em Cristo ali 

O Seu prazer e, assim, nos Seus Que ainda estão aqui; 

E nós podemos adorar 

O nosso Deus, um Deus sem par. 

 

Gozamos já de paz Por Ti, Senhor Jesus; 

A vida eterna Tu nos dás Mediante a Tua cruz; 

Fizeste a nossa redenção 

E alegras nosso coração! 

 



541. NO BEM-AMADO ACEITOS 

                                  G                            D  G       Am     D        G 

No Bem-Amado aceitos, louvamos ao Senhor; 

                                                                  D   G       D          A7        D 

Que dita em Cristo estarmos, gozando o Teu favor! 

  G                           D               G                    D            G         D  Em      Am    D       G 

Que bênção é nos vermos em Cristo, para aqui nos gloriarmos nEle em paz perante Ti! 

 

Ó Pai, real beleza em Teu Jesus se vê, 

Beleza apreciada por nós, só pela fé; 

Beleza que perante Teus olhos sempre está; Beleza que, incessante, a Ti deleite dá! 

 

Tens já contigo Aquele que viste outrora aqui, 

Em santa humanidade, glorificar-Te a Ti; 

E mesmo ali, na glória, Tu vês ser Sua Cruz motivo de alegria, de amor a Teu Jesus! 

 

 Oh, graça tão bendita! Oh, tão bendito amor! 

O amor divino, imenso, do nosso Redentor! 

Os tempos sempiternos sem fim ressoarão, com honras e louvores ao Deus da redenção! 



542. SENHOR, LOUVAMOS 

      Bb                         F      Bb    Eb              Bb F Bb                     F   D Gm  Eb   Bb           F     Bb 

 Nós a Ti, Senhor, louvamos, Com alegre coração, Pela dita que gozamos, Desfrutando a salvação, 

                  D   Gm  D    Bb         Eb        F                Bb                    F   D Gm  Eb   Bb       F          Bb 

Teu Jesus Tu enviaste, Desde o céu p’ra nos salvar, Teu Espírito incumbiste, Da missão de nos chamar. 

 

 Mesmo estando o preço pago, Para a nossa redenção, Nada tínhamos lucrado, E ficava tudo em vão; 

Mas a graça, que nos dera, Cristo para nos remir, Teu Espírito enviou-nos, Para as almas influir. 

 

Teu bendito Mensageiro, Mui distante nos achou; Corações empedernidos, Em nós outros encontrou. 

Com esforços incansáveis, Com ternura, com amor, Não cessou de persuadir-nos, A chegarmos ao 

Senhor. 

 

 Entre as trevas que nos cercam, Fez raiar a Tua luz; Fez-nos ver a Tua glória, Em o rosto de Jesus. 

Devedores sempre somos, Nosso Deus e Pai, aqui,  Pela graça que nos salva, E nos leva para Ti. 









546- UM HOMEM NA GLÓRIA 
 

                  Bb                                       F       Bb                   Eb   Bb           F       C7      F 

Os olhos levantamos até os altos céus: No trono ali miramos, igual ao santo Deus. 

                                               Bb                       F        Eb                    Bb         F           Bb 

 Um Homem, elevado à glória divinal, a Quem o Pai tem dado Poder imperial. 

 

Porém, nos admiramos ao ver Jesus ali. Pois que nos recordamos que, neste mundo aqui.  

Os homens O pregaram sobre essa horrível cruz, mataram, rejeitaram O santo e bom Jesus. 

 

Mas quando se compreende que o Cristo esse Homem é, em nada nos surpreende O vê-Lo, 

pela fé. No céu entronizado, pois Deus O retirou do mundo de pecado e á glória O elevou. 

 

Ali no lar amado, onde Ele agora está, Seu povo resgatado Pra sempre 0 louvará.  

Cantando a doce história da santa encarnação, Da cruz tão meritória, da plena redenção. 

 

E temos garantia de que, ao feliz lugar,  quem nEle já confia, irá também chegar. 

 Com titulo adquirido por Ele, o Fiador, O qual foi conseguido na cruz de angústia e dor. 

 

Louvemos e adoremos ao nosso Salvador e sempre procuremos levados pelo amor, 

 Do mundo separados, por Ele aqui viver, e a Cristo devotados, em tudo obedecer. 

 

 

 







549. EM CRISTO, Ó PAI, FOLGAMOS 

      D                          A7  D           A7   D          Ab         Em         A7  D                A7 

 Em Cristo, ó Pai, folgamos ver o amor Que nos comprou com sangue sobre a cruz; 

                          D                     Bm          D         G       E     F#m   A7 E A7 

Por Ele ser o nosso Redentor Podemos já gozar da Tua luz 

                       D                   G              D                     A7       G          A7      D 

E recordar, com grata adoração, A morte que nos trouxe a salvação. 

 

 Contempla, ó Pai, Seu rosto divinal; Contempla-nos em Cristo, aceitos já. 

Não mais contemples nosso grande mal; Pois dizes que, p’ra quem em Cristo está 

Entre ele e seu pecado, ó Deus Senhor, Tu vês a cruz do santo Redentor. 

 

Agora, ó Deus, chegamos a Teus pés Por Ele, o Salvador, que neste pão 

Nos lembra como, por amor, nos vês Sem culpa ou mancha, pela redenção 

Que satisfez a Tua lei, ó Deus, E nos tornou idóneos para os céus. 



550. NO SANTUÁRIO 

           G                               C                  G  D          G                                 D       A              D  

 Por Cristo tendo achado entrada para os céus, No Santuário entramos em plena paz com Deus; 

                   C             D           C           G D       G                                        C   D     G 

Celeste Santuário, o divinal lugar, No qual ao Pai podemos no Espírito adorar. 

 

Com regozijo vimos, com hinos de louvor, Alegres entoamos as glórias do Senhor, 

Fragâncias difundindo de grata adoração, Aquele que é tão digno de toda a exaltação. 

 

 Pontífice divino havendo em Teu Jesus, Por Ele nos chegamos para a celeste luz; 

E nossos sacrifícios de cordial louvor, Por Sua mão passando, vão para Ti, Senhor! 

 

 Eterna glória demos ao Deus supremo e bom, Em coro de louvores, por Seu celeste Dom; 

Ao Santo, Santo, Santo, excelso no saber, Supremo em majestade, o sempiterno Ser! 



551- Por nosso Deus chamados 
                       G                                 D                                 G 

Por nosso Deus chamados Seu filho a contemplar, 

                                 E                  E7          A7              D 

Achamo-nos levados a Cristo culto, dar; 

                             G                       D                                   G 

E neste bom Tesouro, que o santo Pai nos deu, 

                                E                   E7 Am              D           G 

Se vê o bem vindouro que vamos ter no céu. 

 

 O Seu louvor ressoa no lar celestial, 

E traz real coroa de glória sem igual. 

Deus Pai tem revelado aos anjos Seus além, 

Que em Cristo, o Filho amado, prazer supremo tem. 

 

  Jesus, o rejeitado por Sua criação, 

Por Deus foi nomeado Autor da redenção. 

Aquele que, encarnado, morreu por nosso bem, 

No céu, glorificado, Louvor eterno tem 

 



552- Quem pode o Teu amor contar? 

                  C                                                            G7             C 

Quem pode o Teu imenso amor contar, ó Salvador Jesus, ou esquadrinhar 

                                         F                     C                    G7     C       F  

Seus alicerces no divino Ser, Sua extensão ou sua altura ver? 

                                                                   C   G7     C 

Amor sem fim! 

 

Quem pode amor tão vasto compreender? Pois nem os céus puderam-no conter; 

Foi neste mundo que se revelou: Jesus, sofrendo sobre a cruz, mostrou. Divino amor. 

 

Quem pode dar-Te adoração capaz a Ti que, sem limite, amor nos dás, 

Ao par do qual o parcial louvor, Que damos hoje ao nosso Salvador, Parece vão? 

 

Mas sempre nos ensina o Teu amor que, embora fracos, temos no Senhor 

A fonte inesgotável de afeição, que sabe a voz do nosso coração. Apreciar. 

 

Mas quando a Tua Igreja enfim chegar à Tua glória, e ali Te contemplar, 

Então com perfeição o seu louvor, em culto digno de tamanho amor, Ressoará.  





554 - Rei da Glória 

                    C         F         G7     C          G7      C    D         G7 

Rei da glória, Te adoramos. Cristo! Soberano! Deus! 

                        C      F      G7         C       G7  C     D       G7 

Ante Ti já nos prostramos Glorioso aí nos céus. 

                                             C        G7 F        C   G7     C 

Tributamos-Te louvor,Admirável Salvador. 

 

Rei de toda a terra unigido, Seu Herdeiro e Seu Senhor. 

Pelos homens repelido, Desprezado o Teu amor! 

Homenagem nós aqui Te prestamos, Cristo, a Ti. 

 

Tu, a «Vida», entregue à morte! Justo, entregue à maldição! 

De Teu Pai primeiro objecto, dado à cruz, em oblação! 

Alvo e centro, Tu, de amor, És pra nós, Jesus, Senhor. 

 

Régias glórias Te pertencem, Régias honras Tu terás; 

Do rebelde mundo o ceptro Brevemente empunharás. 

Alvo agora, alvo então, De louvor e adoração! 



555. RESPLENDOR 

                        G                                 D               G        D        G 

Resplendor da eterna glória! Exultamos em louvar, 

                                                   D                         G           D         G 

Em contar a santa história. De Quem veio aos maus salvar. 

                            D                                 G 

Do celeste trono veio, No Calvário aniquilou 

                                                               D                G       D       G 

Nosso mal e assim do inferno. E da morte triunfou. 

 

Celebramos-Te, descido. Mesmo à morte, p’ra tirar 

Nossa culpa e, ressurgido, P’ra da morte nos livrar. 

Celebramos-Te, levado, Entre as nuvens para os céus, 

Celebramos-Te, sentado, Sobre o trono do alto Deus. 

 

Celebramos-Te, elevado, Sobre tudo, e com poder 

Do Supremo revestido, Para a Igreja aqui manter. 

Aguardamos Tua volta, Quando os Teus hás-de levar, 

P’ra com eles logo vires, Sobre os povos imperar. 



556- Nome sem igual 

              Bb             Gn      F                                      Bb 

«Jesus», que Nome sem igual! O Vencedor de todo mal, 

                                     D          Eb                       C7       F 

Que Nome insigne, triunfal, Teu Nome, ó Jesus Cristo! 

               Bb                   F                                         Bb 

Cristo, que morreu na Cruz! Cristo, vivo em santa luz! 

                                       D       Eb                     Bb   F  Bb 

Cristo! Salvador Jesus! Oh, nome incomparável! 

 

 Jesus, de Quem, no coração os nomes de Teu povo estão, 

Os Teus remidos louvarão, Jesus, Teu santo Nome! 

 

Não pode nossa voz cantar, Nem nosso coração sondar, 

A graça divinal, sem par, que traz, Jesus, Teu Nome!  



557- Eis que bondoso amor 

Eis que bondoso e imenso amor Deus Pai nos revelou! 

A nos, a quem por filhos Seus em Cristo nos tomou! 
 

Que amor! Que amor sem igual! Que amor sem igual 

O nosso Deus nos revelou! A nós, até mesmo a nós 

Que por filhos Seus tomou! 
 

Da morte à vida nos chamou, das trevas para a luz, 

Pois, oh, quão junto a Si nos traz, completos em Jesus l 
 

Amados filhos somos já, por Seu favor real, 

E co-herdeiros com Jesus sa glória divinal. 
 

O que seremos lá no céu Deus não nos descobriu; 

Mas, para sermos como Ele é, Jesus nos redimiu. 
 

Quem nEle, assim, espera aqui, quão puro deve ser! 

De toda contaminação as vestes livres ter! 

 





559 - Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo, Salvador divino  

Que no mundo andavas em grande humilhação, Pela Tua vida nos tens 
revelado Deus aqui no mundo e Sua salvação. 

 

Por Teus sofrimentos sobre a cruz sangrenta, 

Ao morrer, Jesus, Tu venceste a Satanás. Aprendemos como a Deus 
engrandeceste; Nos abençoaste com eterna paz. 

 

Hoje, coroado na divina glória, 

Com o Pai, no trono, em majestade igual, sempre Tu mereces ter louvores 
nossos, Tu que nos dispensas graça divinal. 

 

Tu, de Deus o Filho bem-amado sendo, 

Todo o Seu agrado se encontra em Ti, Senhor; E também gozamos 
indizíveis bênçãos por participarmos do Teu santo amor. 

 

Glória, pois, ao Pai, que nos mandou Seu Filho, 

Sendo o Dom a prova de como nos amou. Glória a Jesus Cristo, entre os 
Seus remidos, que Ele ao Pai divino pela cruz levou. 



560. SENHOR, TE ADORAMOS 

                       D                     G   D                 G        D 

 Senhor, Te adoramos, a Ti que morreste 

                                A7      D               A7 

E, ressuscitado, subiste p’ra o céu; 

                        D                 G   D                        G     D 

A Ti que, com sangue, na cruz nos remiste, 

                                                  G      E    A7         D 

Com honras divinas louvamos aqui. 

 

 Senhor, confessamos quão vastas riquezas 

Em Ti descobrimos de glória real; 

Nós, gratos, honramos e aqui celebramos 

O santo Cordeiro, com culto e louvor. 



561. SAUDAI O NOME 

                     Bb                F   Gm   F        Eb    Bb   F   Bb 

 Saudai o Nome de Jesus; cantai o Seu louvor. 

                                       F  Gm   F        Bb 

                                                               Gm 

                                                               F 

                                                               Bb     Eb Bb F  Bb 

É coroado já na luz, de todos o Senhor. 

 

 Andava desprezado aqui o santo Salvador, 

Mas hoje sobre o trono, ali, de todos é Senhor. 

 

 Aqui sem queixa padeceu da morte o seu terror, 

E a morte, no morrer, venceu e fez-Se seu Senhor. 

 

 Agora triunfante está o meigo Sofredor 

E, brevemente, voltará p’ra sempre ser Senhor. 



562. ALELUIA 

           Db                  Gb       Db     Ab Db Gb                          Ab Db Gb Ab Db 

 Seja o Pai louvado aqui, aleluia! E nos céus, sem fim, ali, aleluia! 

            Ab                           Db   Ab                    Db        Gb    Db   Gb Ab Db 

Pois que para nos valer, aleluia! Deu Seu Filho a padecer. Aleluia! 

 

 Louve-se ao Senhor Jesus, aleluia! Que, morrendo sobre a cruz, aleluia! 

Do pecado nos livrou, aleluia! E do mal nos libertou. Aleluia! 

 

Louve-se ao glorioso Deus, aleluia! Exaltado ali, nos céus, aleluia! 

Trindade, um só Jeová, aleluia! Sem o Qual nenhum Deus há! Aleluia! 



563- Amor 
              Ab                                  Eb                                          Db 

Amor, que por amor desceste! Amor, que por amor morreste! 

                       Ab                           Fm            Bb                         Eb 

Ah, quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar 

                                                                        Ab 

E meu amor ganhar! 

 

Amor, que com amor seguias a mim, que sem amor Tu vias! 

Oh, quanto amor por mim sentias, pois por amor, Senhor Jesus, 

Sofreste sobre a cruz! 

 

 Amor, que tudo me perdoas! Amor, que até mesmo abençoas 

Um réu de quem Tu Te afeiçoas! Por Ti vencido, ó Salvador, 

Eis-me aos Teus pés. Senhor! 

 

Amor, que para sempre duras, que nos Teus braços me seguras, 

Cercando-me de mil venturas! Aceita agora, ó Salvador, 

O meu humilde amor! 



564- Recordação 

                    C    F      C           G7        E  Am              E Am   C    F   C             G7 

 Senhor, nos recordamos da angústia que magoou Tua alma santa e pura, 

                       F    Am            E  Am     G7           Am   C      F                       A7 

 a qual por nós penou. O cálix amargoso que a nós tocou, quais réus. 

                                              G7                   Am   C    F     C  G7      C  

Com grande amor tomaste da mão do santo Deus 

 

As ondas empoladas em ira do Senhor, por sobre Ti passaram com todo o seu furor; 

Tua alma submergida entrou na maldição devida aos pecadores: tremenda amaridão! 

 

 Da morte então sofreste o golpe sem igual, sob todo o peso e força da mão judicial. 

Humana simpatia não pode acompanhar as dores, cuja mágoa não sabe penetrar. 

 

 A sós com a justiça entraste na questão da culpa do pecado, fazendo a expiação; 

Tormento mui intenso Tua alma padeceu, quando o divino rosto Teu Deus de Ti volveu. 

 

E quem dirá o agrado que, como Pai, achou em Ti Teu Deus,  

quando Ele a Ti desamparou? E à Sua destra, agora, sentado em glória estás, 

 da morte triunfante, ó Príncipe da Paz!  



565. SENHOR, QUÃO ADMIRÁVEL 

         F                         Bb   C7                       F                              Am             E        Am 

Senhor, quão admirável é Teu divino amor, Eterno e perdurável motivo de louvor! 

       F        Dm       F                     Dm        Am     Dm           Bb          F        Bb         C7   F 

Amando-nos, baixaste para este mundo aqui, Querendo assim remir-nos e nos chamar a Ti. 

 

Por nos amar, provaste a nossa condição; Por nos amar, levaste a nossa punição. 

Sofreste o desamparo, a ira e o amargor Devidos ao pecado, ó grande Sofredor. 

 

Por nos amar, Tu deste a vida sobre a cruz; Qual nosso Substituto morreste Tu, Jesus! 

Por isso Te cercamos com grata adoração; Sim, ante Ti prostramos corpo, alma e coração. 



566. SENHOR, TU NOS CONVIDAS 

 

     F            C7                F          Bb           C7  F       C7           F       Bb       F        C7       F 

Senhor, Tu nos convidas a Ceia a celebrar, Deixando as nossas lidas p’ra Teu favor gozar. 

 

 Tomando a nossa sorte, tornaste Tu, Senhor, Os símbolos de morte em festival de amor. 

 

Teu corpo lacerado nos trouxe salvação; O pão Tu nos tens dado por santa comunhão. 

 

 O copo de amargura bebeste Tu, Jesus! Mas cálix de doçura nos deste pela cruz. 

 

 Com obra consumada por morte sem igual, Abriste-nos entrada à vida perenal. 

 

 E não só conhecemos Teus feitos, ó Senhor! Agora compreendemos Teu coração de amor. 

 

Também ao Pai, que vemos, Senhor Jesus, em Ti Alegres nós rendemos adoração aqui. 



567. TRIUNFO 

            Bb                        Eb    F          Bb         F           Bb Eb      Bb           F  Bb 

 Triunfo! Triunfo! Cantamos a glória Do Rei triunfante por Quem, na vitória, 

                                    F  D     Gm           Eb F        Bb                                  F Bb 

Da morte o domínio ficou quebrantado, O reino das trevas de todo abalado, 

                                                   F          Bb   Eb   Bb   F   Bb 

Seu rei Satanás derrotado por fim. 

 

Ao Cristo Deus homem, por Deus coroado, Rei santo da glória nos céus assentado, 

Seja honra e potência, domínio e grandeza, Nas ervas vindouras, na eterna realeza, 

Que agora Ele goza com Seu santo Pai! 

 

 A fronte celeste a glória coroa De brilho reveste a ilustre Pessoa. 

Em breve O veremos o ceptro empunhando, Em paz, em justiça e em glória reinando, 

Nos céus e na terra o reinado de Deus. 



568. TUDO FEZ COMPLETO 

                    F                              C7                                   F 

Tudo fez Jesus completo, Nada por fazer deixou; 

                                                    Bb    C7                          F 

Vida do mais doce afecto Ele para nós comprou. 

 

 Seu, o feito; nosso, o gozo; Nossa, a vida; Sua, a cruz. 

Seu, o cálix amargoso; Nossa, a dita que produz. 



569. O VERBO DIVINAL 
                       G                          D    G   C                          G 

Tu foste o Verbo divinal, Que nos mostraste Deus, 

                                            D             Em  A7                     D 

Da graça a fonte perenal, Nascida ali, nos céus. 

                  G             D       C          G                     Em    A7      D 

                                                               C                G            D    G 

És digno Tu, Jesus Senhor, De nossos cantos de louvor. 

 

 Patenteado foi por Ti, O coração de Deus; 

A perfeição se viu aqui, Como antes só nos céus. 

És digno Tu, Jesus Senhor, De nossos cantos de louvor. 

 

O grande amor que nos atrai, Podemos já fruir, 

Pois que, quais filhos, para o Pai, Nos queres conduzir. 

És digno Tu, Jesus Senhor, De nossos cantos de louvor. 

 

 Tempos infindos passarão; Tu permanecerás. 

Outrora aqui na provação, Mas hoje em glória estás. 

És digno Tu, Jesus Senhor, De nossos cantos de louvor. 





571. VIMOS HONRAR-TE 

                 D                         E               D                                                  A7 

Vimos honrar-Te, ó Deus amado, Vimos render-Te nosso louvor, 

               D                       E                 D                           A7   E                 A7 

Vimos dizer-Te quanto estas almas Sempre se alegram no Teu amor. 

                   D         G                        D                           A7                    D 

Manifestaste grande amizade, Quando enviaste aqui Teu Jesus; 

                                G                       D                                  A7             D 

Te condoeste do nosso estado, Teu Filho deste por nós na cruz. 

 

Cristo! Teu Cristo! Teu Bem querido Já temos visto morto, e assim 

Não mais nos resta dúvida ou medo; Bênção eterna temos, enfim. 

Tendo por certo que Tu nos amas, Que nos proteges com Tua mão, 

Vimos render-Te gratos louvores, Sempre prestar-Te adoração. 



572. VIVER DE TI 

 

                    D        A7  D       A7               Em  A7 D       G         A7 D   A7 

 Viver de Ti, manancial de amor, E tua doce comunhão gozar, 

                 D                                                A7        D      A7 D                A7     D 

Sim, junto ao Pai, na luz, Te contemplar, Senhor, que dita para um pecador! 

 

O amor de Deus nos deu o Seu Jesus, Por Quem a paz foi feita de uma vez, 

Pois a Justiça em tudo satisfez, Quando Ele a vida deu por nós na cruz. 

 

Jamais, Senhor, podemos nós descrer, Do amor de Quem na dura cruz morreu. 

P’ra dar-nos vida, e hoje, lá do céu, Fornece graça para nos suster. 

 

Senhor Jesus, o Teu amor por nós, Louvores mil nos move a Te prestar, 

E, com amor, mui gratos, Te adorar, Com fé sincera e com alegre voz! 



573. CONSUMADO ESTÁ 

                      C                           G7 C F C        G      C       G7  C 

Voz de amor e de vitória, Que da cruz central soou; 

                                                 G7     C F    C          G7 C       G7  C 

Voz de Quem manteve a glória, De Seu Pai e nos salvou: 

                                                                    Am  F      C     G7   C 

“Consumado está!”, Foi Jesus que assim clamou. 

 

 Rei da vida, à morte dado, Mais que a morte ali provou; 

Ele foi desamparado, Mas ao débil amparou. 

“Consumado está!”, Seu espírito entregou. 

 

Já o inferno está vencido; Perde a morte o seu terror, 

Para o homem redimido, Que confia em seu Senhor. 

“Consumado está!”, O propósito de amor. 





575. O REI DA GLÓRIA 

                                 G                      D          G                          D   G 

O Rei da glória quem será, Senhor omnipotente? 

                                                           D         G                            D  G 

Só Deus o Filho pode ser, Que reina eternamente. 

                                      D                                     G                                            D   G 

As chagas que Ele recebeu, A morte que na cruz sofreu, O provam cabalmente! 

 

 O golpe que Ele à morte deu, Ganhando assim vitória, 

A sepultura que rompeu, Subindo à excelsa Glória, 

Declaram Seu real poder, E ao mundo dão a conhecer. Que é Cristo o Rei da Glória! 

 

Eis elevado lá no céu, Jesus, o Rei da Glória! 

Ali reinando, além do véu, Com Deus na eterna glória, 

Onde a remida multidão, Em triunfante adoração. A Cristo rende glória! 



576- Adorado Salvador                                     Ab 

Adorado Salvador, Jesus Cristo, o Redentor, 

                                                                                     Eb 

Sejas Tu louvado sempre pelos Teus! 

                                        Ab                              Db 

Foste aqui crucificado, com espinhos coroado, 

                                                  Ab           Eb              Ab 

Mas de glória revestido lá nos céus. 

                     Eb              Ab                                                               Eb 

Adoramos e louvamos! Desfrutamos Teu constante e puro amor. 

                              Ab               Db           Ab                 Db    Eb     Ab 

Hoje a Ti nós graças damos, Ó benigno e amoroso Redentor! 

 

Tua grande salvação enche-nos de gratidão 

Por entrarmos nos Teus átrios, ó Senhor! 

Pois nossa alma agradecida Te será por toda a vida 

E Te bendiremos sempre, ó Redentor! 

 

Deus e Pai, a Ti, louvor por Jesus, o Salvador, 

Por andarmos já com Ele em santa luz, 

Pelo pão que nós comemos, pelo cálix que bebemos 

Ao lembrarmos Sua morte sobre a cruz! 







579. NOSSO SALVADOR 

    Ab                       Eb                    Ab                    Eb                 Ab               Db                   Eb    Ab 

Todos juntos adoremos, Ao Senhor, a Quem devemos, Tudo, tudo quanto temos: Nosso Salvador! 

 

 Sejas, ó Senhor, louvado, Tu, que aqui foste humilhado, E por nós crucificado, Nosso Salvador! 

 

 Foste Tu que nos buscaste, E com sangue nos compraste; Pelo amor Tu nos ganhaste, Nosso Salvador! 

 

 Ó Jesus, nós confessamos, Que outro nome não achamos Como o Teu, que aqui louvamos, Nosso 

Salvador! 

 

 Pelo Pai foste exaltado, E no céu glorificado; Tudo, tudo Te foi dado, Nosso Salvador! 

 

Toda graça em Ti gozamos, Tudo quanto precisamos; Sim, em Ti nos gloriamos, Nosso Salvador! 

 

 Inda um pouco e Te veremos, Na esperança nós vivemos; Tua glória gozaremos, Nosso Salvador! 



580 - Um só rebanho 

             Db               Ab   Gb          Db Gb        Db             Eb          Ab 

Um só rebanho, um só pastor! Uma só fé, em um só salvador! 

            Db          Ab        Gb           Ab Gb             Db              Ab     Db 

                                                            Gb              Db          Ab         Db 

É Teu amor que nos une aqui, e num só espírito adoramos a Ti. 

  

Um só rebanho, um só Pastor! Fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor.  

Só nos gloriamos na Tua cruz! Louvado sejas, bendito Jesus!  

  

Um só rebanho, um só Pastor! Ó Cristo, és digno de nosso louvor.  

Tu és o ímã que nos atrai, é só por Ti que adoramos ao Pai!  

  

Um só rebanho, um só Pastor! Eis que esperamos por Ti, ó Senhor!  

É face a face que vamos ver, quem nos amou e por nós quis morrer!  

 

 





582 - Justo és, Senhor 

              C                                        G7           C 

Justo és, Senhor, nos Teus santos caminhos; 

                      Am              G7 C        G7 D G7 

És digno em todas as Tuas obras. 

                    C                 F     C    F   G7    C    

Eis perto estás dos que Te invocam, 

                        F                       C  G7  F G7 C 

De todos que Te invocam em verdade. 

                                              F   C 

Aleluia! 



583. OS EMBLEMAS 

                 D         G                  D          G         A7           E 

Os emblemas me recordam, O meu Redentor, Jesus 

               D          G                   D                            A7            D 

O Seu corpo e o Seu sangue, Derramado sobre a cruz. 

 

Do meu Salvador ausente, Comemoro o grande amor, 

Recordando a Sua morte, Por um mundo pecador. 

 

Em espírito presente, Eu Te adoro aqui, meu Deus, 

Em bondade revelado, Aos que pela fé são Teus. 

 

Vem, Jesus, Senhor bondoso, Meu espírito instruir, 

Para que, nos dois emblemas, Eu Te possa discernir. 

 

E permite que hoje tenha, Nesta luz da salvação, 

Com os crentes e contigo, Verdadeira comunhão. 







586. MORRESTE TU POR NÓS 

                 F              C7 F           C7           F  C7  F                           C   F      G7    C7 

 Morreste Tu por nós, Jesus, na dura cruz, E sobre nós agora cai divina luz: 

 Bb               C7      F                        C7          F                Dm      C7         F     Bb   F   C7   F 

A luz do amor, divino amor, a luz dos céus; Tu nos mostraste assim, Senhor, o amor de Deus. 

 

Tu vives lá por nós, Jesus, na glória além; E nós em Ti, gozamos já divino bem: 

Divino bem, de Deus favor, o bem dos céus, Aceitos hoje, em Ti, Senhor, por nosso Deus! 



587. RECORDAMO-NOS DE TI 

                         F                 Bb      F     C7     Dm     C7      F 

Recordamo-nos de Ti, como Tu morreste aqui, 

                                  Dm                 Gm        Bb       F    C7  F  

Padecendo sobre a cruz para nos salvar, Jesus. 

 

 Temos santa comunhão em partirmos este pão; 

Celebramos, ó Senhor, Teu imenso e santo amor. 

 

 Tu bebeste, ó Salvador, nosso cálix de amargor 

Para pôr em nossa mão um de gozo e comunhão. 

 

 Teus remidos todos dão grata e santa adoração 

Por morreres sobre a cruz, pelo Teu amor, Jesus. 



588. ATÉ A CRUZ 

                                   F                    C   F      C      G           C7 

 Desceste Tu, ó Salvador, Até na cruz morrer, 

                                F            C      Bb    F        Bb        C        F 

Vencendo assim o tentador, A morte e seu poder. 

 

Quem poderá contar a dor, E o sofrimento Teu! 

A morte em todo seu terror, Tua alma padeceu. 

 

O peso do pecado, ali, Levaste Tu, Jesus, 

E Deus te abandonou a Ti, Nas trevas sobre a cruz. 

 

 A tempestade já passou, Morreste Tu na cruz, 

E Deus já Te ressuscitou: Tu vives lá na luz. 

 

 Na casa de Teu Pai nos céus, Teu povo vai cantar, 

Com gratidão, louvores Teus, Na glória, sem cessar. 









592. ALELUIA! CRISTO RESSUSCITOU 

                 Ab         Eb                        Ab                          Bb                      Eb 

Aleluia, seja o Senhor adorado! Oh, louvai ao Filho do santo Deus! 

             Ab                   Eb                    Ab                  Db     Eb                      Ab 

Ele é sempre digno de ser exaltado, Sobre a terra, tal como lá nos céus! 

           Eb                                                           Ab     Fm          Bb                    Eb 

Pois, da glória dos altos céus descendo, Ele a morte em nosso lugar provou, 

               Ab                 Eb                              Ab         Db        Eb                   Ab 

Mas potente, da morte os laços rompendo, Aleluia, Cristo ressuscitou! 

 

Aleluia, seja o Senhor adorado! Proclamemos Seu portentoso amor, 

Pois, a fim de nos libertar do pecado, Deu a vida em grande agonia e dor! 

O Cordeiro já foi sacrificado, E perfeita foi Sua expiação; 

Ressurrecto, foi para a glória elevado, Receendo mui grande exaltação! 

 

Aleluia, glória ao Senhor triunfante! Suas glórias e Sua perfeição 

Proclamai-as sempre num tom retumbante, Ó portais da celestial mansão! 

Aleluia, Cristo está vivo em glória, E em triunfo, breve nos levará. 

Onde, ó tumba, podes cantar a vitória? Onde, ó morte, teu aguilhão está? 



593. DIGNO ÉS, Ó DEUS 

                  Bb                                Eb        F      Bb  Gm C7 F            Bb C7     F 

Digno és, ó Deus, que nossos corações, A Ti se elevem para Te adorar! 

                                Bb           Eb        F      Bb   Gm       Bb                  F        Bb 

Fazemos parte dessas multidões, Que Tua graça quis vir resgatar. 

 

 Digno és, ó Deus, do culto de louvor, Porque és o Autor de toda a criação! 

E nos mostraste em Cristo, o Salvador, Que és Tu também o Autor da redenção! 

 

 Digno és, ó Deus, de ouvir a nossa voz, Adoração e preito Te render! 

Por Jesus Cristo que morreu por nós, Adoradores nos fizeste ser. 

 

 Digno és, ó Deus, Senhor da terra e céus, De ser Senhor da nossa vida aqui! 

Tu nos compraste e agora somos Teus; Descanso e gozo temos sempre em ti. 





595 - A mensagem da cruz 

         Bb                                     Eb          C7           F                                Bb 

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor; 

                                                          Eb            C7     F                            Bb 

Não esqueço essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. 

                               F                           Bb            Eb                      Bb 

Louvarei para sempre a Jesus, Seu triunfo meu gozo será; 

                                                             Eb                 Bb             F           Bb 

Quem por mim padeceu numa cruz, muito em breve com gloria virá. 

  

Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou; 

E por mim quis sofrer, quis penar, quis morrer, 

Sim, na cruz meu Senhor me salvou. 

  

Lá na cruz padeceu; desprezado, morreu, Meu Jesus para dar-me perdão; 

DEle agora provém para mim todo o bem, tenho nEle real salvação. 

  

Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer; 

Quando Cristo voltar, quando ao céu me levar, Sua glória eu irei receber. 

 





597. PAZ 
                    C                  F        G7     C                   F           Dm    G7 

Não com os olhos naturais, Queremos ver-Te, Salvador, 

                                  Am        C           F     C           Am      G7       C 

Mas pela fé, que mais e mais, Descobre todo o Teu amor. 

 

 A Tua voz nos convidou, A entrar no céu contigo, já; 

E quem ao mundo abandonou, Em Ti, o Amado, paz terá. 

 

 Sem nuvem, dor ou dissabor, Nem sombra de separação, 

Unidos em Teu vero amor, Gozamos desta habitação. 

 

 Morada para nosso Deus, Que Tu tens preparado aqui, 

Na qual Tu gozas com os Teus, A paz deixada a nós por Ti. 

 

 A mesa preparaste já, Por sofrimentos, sangue e suor, 

E no lugar que a graça dá, A fé celebra Teu amor. 

 

 A ceita com as orações, Que a Ti trazemos, Salvador, 

A adoração de corações, Que a Ti dedicam seu amor. 







600. GRATA RECORDAÇÃO 

   D            F#m       D          A7              D                 G        E      A7          D       A7         D 

 Com reverência e fé. Chegamos hoje aqui E, comovidos, ó Senhor, Lembramo-nos de Ti. 

 

 Teu Nome sem igual, Queremos recordar. Oh, como nos apraz lembrar, Teu Nome 

singular! 

  

Lembramo-nos também, Da Tua imensa dor, Teu sofrimento e morte atroz, Ali, na cruz de 

horror. 

 

Mas, glória seja a Deus, Não viste a corrupção! Quão glorioso dia foi, O da ressurreição! 

 

 Na glória agora estás, Ó Salvador Jesus, Entronizado com o Pai, Aí na santa luz. 

 

 Queremos Te louvar, Glorioso Redentor! Recebe a nossa adoração, E o nosso humilde 

amor. 









604. DEUS ETERNO 

                            F                 Bb              F                     C7     G7   C7 

 Ó Deus eterno, excelso Deus, Omnipotente Criador, 

                              Gm    F                    C7    Bb            F     Bb  C7  F 

Supremo Rei da terra e céus, Só Tu és digno de louvor! 

 

 Ó Deus eterno, Deus sem par, Além de Ti nenhum Deus há. 

Eis o universo a demonstrar. Que Tua glória em tudo está! 

 

 Ó Deus eterno, Deus veraz, Em Jesus Cristo, o Redentor, 

Demonstração maior nos dás. Da Tua glória, ó Deus de amor! 

 

 Ó Deus eterno, santo Deus, A Ti, Senhor, de coração, 

Erguemos nós, os filhos Teus, A nossa voz de adoração! 

 

 Ó Deus eterno, grande Deus, Nós Te exaltamos hoje aqui; 

Quer sobre a terra, quer nos céus. Eterna glória seja a Ti! 







607 - A Deus seja a Glória 
                         Ab                           Eb                 Ab          Db             Ab 

A Deus seja a glória por Seu grande amor, Pois deu-nos Seu Filho, 

                                Bb          Eb      Ab                               Eb         Ab 

 Jesus Salvador, Ó qual, pelos homens, na cruz padeceu 

                                              Db           Ab            Eb          Ab 

E abriu-lhes a porta de entrada no céu. 

                                                                                    Eb 

Exultai! Exultai, vós os filhos de Deus! Exultai!  

                                                                                        Ab 

Exultai, todos vós que sois Seus! 

                                                                              Eb             Ab 

Oh, vinde à presença de Deus vosso Pai 

                                                    Db           Ab        Eb         Ab 

E, em nome de Cristo Jesus, adorai! 

 

Oh, graça infinita do Filho de Deus, Ao mundo descendo,  

da glória dos céus, a fim de remir-nos, com sangue, na cruz, 

E assim transportar-nos ao reino da luz! 

 

Oh, quanto devemos ao nosso Senhor  Por todas as bênçãos 

 do Seu grande amor e pelas promessas que vamos gozar 

Mais bênçãos eternas em Seu santo lar. 























































































650. MAIS VASTO QUE O MUNDO 

                  C                                                                            F 

Mais vasto que o mundo, Inda mais alto que os céus, 

                   G7                           C                  G7             C 

Mais fundo que os mares é O amor de meu Deus. 

                                                                                            F 

Eu sou tão fraquinho; Tenho, porém, no Senhor 

                                                     C                        F  G7  C 

Santa alegria e prazer todo o dia No Seu amor. 

 



651. JESUS, MEU GRANDE 

SALVADOR 

                  Bb                         Eb 

Jesus, meu grande Salvador, 

                               C7                 F 

Meu Sacerdote e Rei, 

                       Bb               Eb 

Amigo bom e meu Senhor, 

                             Bb          F      Bb 

A Quem eu servirei. 



652. O PECADO NÃO VENCERÁ 

                        D       G                                  D 

“O pecado não mais vos vencerá”; 

                                   G                E                     A7 

Oh, que alento esta afirmação nos dá! 

                            D                 A7             D           G 

Deus o disse com razão, pois a Sua salvação 

                                     D                   A7     D 

O poder do pecado vencerá. 



653. TRANSBORDANDO 

             D                    G   D              G  D                                                        A7 

Com o amor de Cristo no coração Tenho o cálix cheio e transbordando. 

                    D  G       D                      G  D    A7                                            E A7 

Sua graça e amor gozo e paz me dão: Tenho o cálix cheio e transbordando. 

             D                                                                                                              A7 

Transbordando! Transbordando! Tenho o cálix cheio e transbordando! 

                   D   G    D                        G      D                                                       A7   D 

Desde que Jesus me salvou por Sua cruz, Tenho o cálix cheio e transbordando! 







656. LAR FORMOSO 

                        D                           G                   D               A7 

Com Cristo irei ao lar formoso, Ao céu de luz 

                 D                          G                   D                   A7      D 

Meu Salvador verei, que gozo! Glória ao Senhor Jesus! 

                          A7              D                     G                   D 

Mui alegre vou cantando, Sempre a esperar 

                                                                  G        

Que Cristo, meu Senhor, voltando, 

                                             D                A7      D 

Me leve ao santo lar. 





658. SANTO É O SEU NOME 

            F            Bb                F                                                       Bb  F 

“A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra 

                        C7              F   G7 C7 F              C7               F   C7 

Em Deus, meu Salvador; Porque me fez grandes coisas 

            F                   G7    C7       F         Bb      F                 C7   F 

Aquele que é poderoso; e Santo, Santo, Santo é o Seu Nome”. 



659. É SEM IGUAL 

         G                                 D      G                                                          D 

É sem igual, é sem igual O Livro em que nós lemos da graça divinal. 

                                    G                                  Em                 G 

Na mágoa, transe ou dor, tristeza ou dissabor 

                                            C           G                D          G  

Buscai direcção no Livro sem igual. 



660. QUERO TEU SANTO LIVRO LER 

          G                         D                                      G 

Quero Teu santo Livro ler, Suas verdades perceber; 

                      E            Am             G                         D    G 

Ó Salvador, por Teu santo Livro, Desejo Te conhecer. 









664. O ÚNICO SALVADOR 

   G           D        G             D             G                    C    G              A7         D 

“Eis abaixo do céu, outro nome não há Confiando no qual eu me possa salvar; 

  G        C           G         D                                  G              C       D              G 

A Bíblia me garante: Só Cristo triunfante Me pode valer e me pode guardar!” 













670. SUBLIME PERSPECTIVA 

                   C                  G7              C                F                                C 

“Amados filhos somos já de Deus; Inda não se vê o que nós seremos; 

                     G7                                        C                            Am        G7 

Mas, sabemos que, quando vier, Sabemos que, quando vier, 

                                  C                    Dm                       C        G7        C 

Já semelhantes a Jesus Cristo, Nós vê-Lo-emos como Ele é”. 





672. JESUS FOI POR MIM 

            G   C                            G                  D                  G 

Até à cruz o meu Jesus foi por mim, Foi por mim, foi por mim, 

                    C                             G                 C                 D           G 

Até à cruz o meu Jesus foi por mim, Minha alma p’ra salvar. 





674. GLÓRIA A JESUS 

            G             D  C   Am            D 

Glória na terra, glória na cruz, 

             G            C  Am  G      D   G 

Glória celeste, glória a Jesus! 







677 - Avante, ó crentes 
                         C                  

Cristãos, às armas! O clarim vos chama assim, 

                                      G7 

Pois contra o mal travada a guerra está. 

                                   C                         F 

O nosso Deus dará vitória certa aos Seus 

                                            C                G7           C 

E, triunfante, Cristo reinará! 

 

Avante, crentes, que a vitória 

                                   Am                G7 

É nossa em Cristo, o Vencedor! 

 O Capitão já está na glória, 

                                                   C     G7            C  

Ele é de todos o Senhor. Sejamos, pois, fieis soldados 

                 G7         C                    C                  D                     C 

E, se sofrermos por Jesus, Seremos cedo recompensados 

                                                        F            C    G7  C 

Por Quem morreu por nós na cruz. 



678. QUE LINDO ESTÁ O CÉU 

                 G                              C     D                                          G 

Oh, que lindo está o céu! Aleluia! Todo cheio de alegria; 

                                                 C            D                                    G 

Lá não há noite nem sombra; Aleluia! Tudo ali é claro dia. 

                                                 C              D               G 

Aleluia! Aleluia! Alegre cantarei. 

                                                 C             D                G 

Aleluia! Aleluia! Ao lindo céu irei. 



679. CRISTO EM BREVE VOLTARÁ 

          D                               A7                                            D 

Cristo em breve voltará, voltará, Seus remidos a buscar, a buscar; 

                                                     G7                 D         A7        D 

Oh, que vigiando esteja eu pronto Para O encontrar! 



680. COM ALTA VOZ CANTAI 

 D             A7         D     G               A7                                      D 

Com alta voz cantai o divinal amor Que infunde confiança ao homem pecador; 

                                                 A7       D         G 

Pois aos perdidos Cristo liberta do seu mal; 

                                     A7                                    D      A7   D  

Lugar lhes dá no santo lar, o lar celestial. 





682. CRISTO CHAMA 

         F                                       Gm      C7 Bb                            Gm       F 

Ó meninos, Cristo, chama com amor; Escutai a voz, agora, do Senhor, 

                                                    Bb     F                                             Gm C7 F 

Convidando com ternura: “Vinde já”, Sua bênção aos pequenos Ele dá. 



683. VEIO CRISTO A ESTE MUNDO 

                         Bb                                      F         Bb              F 

Veio Cristo a este mundo, Por meninos padeceu. 

             Bb                               Eb           Bb             Eb             F              Bb 

Motivado pelo amor, o bendito Salvador Por meninos Sua santa vida deu. 





685. EIA, AVANTE! 

                           C                     F                   G7                       C   

Eia, avante na luz de Deus, Com Jesus, Salvador e Rei; 

                                                              F               G7                     C 

Graça traz aos remidos Seus, Eia, avante andai! 

                                                       F       Dm     G7                 C     

Olhai o que Jesus me dá: A Salvação, perdão e paz. 

                                                            F           Dm    G7                   C 

Descanso no Seu grande amor, Alegre sempre estou. 

                                                      F                   Dm     G                            C 

Jesus, para salvar-me, Seu sangue derramou, Já de meus pecados me lavou; 

                                                 F                    D     G7                                       C 

E logo há-de voltar a fim de me levar E na mansão celeste vou morar! 



686. TRIUNFAREI 

          G                C  G               Em A7 D 

Eu triunfarei pelo sangue de Jesus; 

                              E  Am G   D        G 

Sim, triunfarei, pela Sua cruz. 



687. MEU MELHOR AMIGO 

          Eb      

É Jesus o meu melhor Amigo, Que por mim morreu na dura cruz; 

                                    Bb                 Eb             F                      Bb 

Sei que vive e está comigo Para dar-me gozo e luz. 

                 Eb 

Seu amor não pode ser medido: É divino, um amor sem par. 

                                    Bb        Eb     Ab      Eb            Bb        Eb 

Eu, por Ele redimido, Vivo agora para Lhe agradar. 



688. FOI GRANDE AMOR 

            D      A7                   D                                 A7 

Foi grande amor Jesus morrer por mim, À morte Se entregar, 

               D                                       A7                  D  

Minha alma p’ra salvar. Foi grande amor Jesus buscar-me a mim, 

                               G              D                               A7         D 

P’ra me levar à glória, Com Deus morar sem fim. 





690. HÁ PERDÃO 

                      Bb                                                      F              Bb 

Há perdão, pureza e paz, Plena e perfeita salvação, 

                                      Eb                    Bb                  F                    Bb 

E tudo em Cristo para mim! Oh, louva ao Salvador, meu coração! 





692. JÁ SEI 

             F                                          C7      F             Gm                   F 

Já sei que as riquezas que o mundo tem Não são p’ra comparar 

                               Bb        F      Bb    F     C7          G7       C7 

Com as do lindo céu além, Onde eu vou morar. 

            F                                         C7        F             Gm                 F 

Sim, sei que Jesus, que morreu na cruz, P’ra sempre me salvou! 

                                  Bb   F   Bb        F         Bb   C7       F 

E, com Sua graça e luz,  Agora rico eu sou! 

 





694. LUZ E PAZ 

            F                                                 C                                             F 

Luz e paz, em Cristo confiando, Luz e paz, em Jesus Cristo achei! 

                           Bb      C7               Bb F                              Bb             C7    F 

De novo fui nascido e agora, convertido, Por Seu amor vencido alegre viverei! 

 





696. OH, QUANTO VOS AMA 

          F                              Bb     Dm G7        C7                            Bb  F 

Oh, quanto o Salvador vos ama! Com tanto amor Jesus vos chama! 

                     Bb            F             Bb     F                 G7       C7          F 

Foi grande amor que o Salvador Sobre a cruz por vós provou! 



 



 



699. A LUZ DO CÉU 

   Ab                                             Eb                                                       Ab 

Medo tens que o adversário vá vencer? Andas tu na escuridão sem nada ver? 

                                                         Db                 Ab             Eb     Ab 

Abre o coração e deixa Cristo entrar, Sua luz em ti raiar. 

                                                             Eb                                 Ab 

Deixa a luz do céu entrar; Deixa o sol em ti raiar. 

                                                       Db          Ab                Eb           Ab 

Abre bem a porta do teu coração: Deixa agora Cristo entrar! 



700. ABRINDO TEU LIVRO 

                Bb                 F             Bb    Eb             F                 Bb 

Abrindo Teu Livro, Senhor, Pedimos divina instrução; 

                                        F            Bb    Eb                F          Bb 

Com fé, esperança e amor Queremos seguir a lição. 

                          F                     Bb        Eb      Bb       F        Bb 

Por Tua palavra eternal, Difunde abundância de luz, 

           F              Bb           F         Bb    Eb          F             Bb 

Oh, dá-nos ensino vital Da graça de nosso Jesus! 



701. SEMPRE CONTIGO 

          G                           D                                                       G 

Senhor Jesus, desejamos andar Sempre contigo e p’ra Ti trabalhar; 

                                                D                                                             G 

Guarda-nos sempre no Teu grande amor, Sempre contigo, Senhor. 

                      C                 G     D                                   G  

Sempre, sempre, Sempre, sim, sempre contigo, Senhor. 

                             C                 G     D                             G 

Sempre, sempre, Sempre no Teu grande amor. 



702 - Amigo incomparável 
                        F                            Bb     F 

Não tenho amigo igual a Cristo, 

                                           C                 F 

Nem um só! Nem um só! 

                                                       Bb        F 

Outro não há que tão perto esteja, 

                                           C                 F 

Nem um só! Nem um só! 

                                                    C       F 

Cristo sabe das minhas lutas; 

                                                      C7     F 

Passos meus guia até ao fim! 

                                                      Bb     F 

Não tenho amigo igual a Cristo, 

                                          C                 F 

Nem um só! Nem um só! 







705. FAZE-ME ENTENDÊ-LO 

                        G                    D                                    G 

Oh, faze-me entendê-lo, Sim, bem o perceber, 

                                              C                     G          D          G 

Quanto a Ti custou, meu Salvador, Por mim na cruz morrer! 









709. A BÊNÇÃO 

                   G        C     G                                          C         D 

Pai nosso, a Tua bênção dá Ao pão que nesta mesa está; 

                    C                           G                C      D      G 

A Ti rendemos gratidão Por esta nova refeição. 























































































752. ANDEI SEM LUZ 

                  Bb                                                                          F 

Outrora andei sem luz, sem fé, Em ignorância e dor, 

                                                                                                  Bb 

Até que Deus, amando os céus, Mostrou-me Seu amor. 

                                                                                                     Cm 

Conheço, enfim, que foi por mim Que o Salvador morreu; 

                                  Bb             Cm              F                   Bb 

E agora vou, pois salvo estou, Alegre para o céu. 









756. A BELEZA DE CRISTO 

  Eb                            Bb           Eb    Ab       Bb             Eb 

De Jesus a beleza se veja em mim! Seu amor e pureza revele  assim!  

                                      Bb                    Ab     Eb 

Oh, que todo o meu ser Possa se converter 

                                                              Bb             Eb 

Na beleza de Cristo Jesus em mim! 

 











761. EM JESUS MEDITANDO 

                  F                                     Bb                     C7 

Em Jesus meditando, E tendo por fé a visão 

                 F                       Bb             F                     C             F 

Do Seu rosto santo e celestial, Nossas vidas transformar-se-ão 





763. O QUE IMPORTA 

                          Dm                                                     A        Dm 

Uma coisa só nos importa Neste mundo enganador: 

                                                                          Am      G        D 

É que nossas vidas brilhem Em louvor do Salvador. 

                        A                      D                    G                      D 

Vigiemos, pois, e oremos, Trabalhemos com amor 

                                           Bm                                A         D 

E seremos testemunhas Para a glória do Senhor. 





















































































































































































































































































1-REINA EM MIM 

Sobre toda a terra, elevado estás, 

Acima dos montes,  até sobre o sol! 

Mas o meu desejo, minha oração 

 É : vem reinar em mim Senhor! 
 

Reina em mim, reina em poder! 

Sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. 

 Tu és o Senhor, de tudo o que sou, 

 Por isso reina em mim Senhor. 
 

Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, 

A Tua beleza quero refletir. 

Pois p’ra mim vales mais, 

Que qualquer tesouro! 

Por isso reina em mim Senhor! 

  

 



2-PERTO QUERO ESTAR 

 Perto Quero estar meu Deus de ti 

  Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás 

És meu desejo não há como tu 

  Ninguém se compara a ti,  

Que trás amor e paz sem fim 

 Perto quero estar meu Deus de ti 

 

  És meu desejo! És tudo o que eu preciso 

És meu desejo! Contigo quero estar 
 



3-O GRANDE AMOR DO SENHOR 

O grande amor do Senhor cantarei para sempre 

Com minha boca manifestarei Tua fidelidade 

Eu cantarei, o Teu amor! Declararei, o Teu amor 

  

 Senhor poderoso, quem é como Tu 

  Tu és forte e tua fidelidade, não tem fim 

 Senhor poderoso, quem é como Tu 

  Tu és forte e Tua fidelidade, não tem fim 
 

Quem Senhor se poderá comparar a Ti 

E os anjos em reverência adoram só a Ti 

Eu cantarei, o Teu amor! Declararei, o Teu amor! 
 

Eu cantarei, o Teu amor! Declararei, o Teu amor  

 



4-COMO UM CERVO 

Como um cervo anela a água 

A minh’alma brama só por Ti 

És tu só por quem meu ser brama 

E quero Adorar-te 

 

De Ti só tomo a força, oh Deus 

Em Ti só posso repousar 

És tu só por quem meu ser brama 

E quero Adorar-Te  



5. Vimos à Tua presença 

Vimos à Tua presença, cantar uma canção,  

Canção de louvor e honra pelo Teu auxílio Senhor. 

Deste a Tua vida, mostraste o Teu amor 

Agora quero dar-te louvor de volta para Ti. 

  

És o Pai da criação, O Cordeiro de Deus  

És aquele que saiu deixando o túmulo vazio, 

Libertaste o Teu povo, concedeste a liberdade  

Caminharei contigo, Noite e dia. 

 



6 - SEMPRE BENDIREI O SENHOR 

 Sempre, bendirei o Senhor; Sempre, N´Ele confiarei; 

 Ele, me livrou do medo; Ele, firmou meus pés sobre a rocha. 

 E não me moverei e direi ao Senhor: 

 

    Meu escudo És;  Força És; Porção minha, Libertador; 

    Abrigo, Torre Forte;  Presente em tempos de necessidade. 

 

 Quem tenho eu no céu senão Tu;  

Eu não pertenço a mais ninguém; 

 Fizeste-me feliz e digo-Te Senhor: 



7. BENÇÃO E HONRA 

Benção e honra, poder e glória, pertencem ao eterno Deus 

Todos os povos, criação Sua, Adorai ao eterno Deus 

 

Toda a língua confessará, Sua grande glória 

Todo joelho se dobrará, em louvor 

Serás exaltado ó Deus,  

e o Teu reino não passará, ó eterno Deus 

 

M. Reinará sobre toda a terra, H. Cantai ao eterno Deus 

M. Não há como a Sua palavra, H. Cantai ao eterno Deus 

 



8.  MEU OLHAR. . . 

Meu olhar a Ti dirijo, a Teu lado eu quero andar. 

Ergo as minhas mãos para Te encontrar, 

Meu coração quer cantar, Teu nome louvar,  

Bendizer-Te assim, Pois Tu És fiel sem fim. 

  

Senhor, Oh Senhor, A Ti me quero dar. 

Senhor, Oh Senhor, Teu nome louvar. 

  

Contemplo a Tua glória. Tua vida me aviva a fé. 

Alegria e paz inundam meu ser: Tu És todo o meu viver. 

A Tua bondade eu vou proclamar, As bênçãos que tens p'ra dar. 

Senhor. . .  
 



9.  ALTO PREÇO 

      Eu sei que foi pago um alto preço,                     ) 

Para que contigo eu fosse um meu irmão.                 )  

Quando Jesus derramou Sua vida, Ele pensava em ti,  ) 

Ele pensava em mim, pensava em nós.                       ) 
 

E nos via redimidos por Seu sangue, 

 lutando o bom combate do Senhor. 

Lado a lado trabalhando, Sua igreja edificando  

E rompendo as barreiras pelo amor. 
 

   E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui            ) 

Que pagaremos o preço, de sermos um só coração no Senhor.)  

       E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar,   )        

Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar              ) 

Unidos iremos andar(2x) 
 



10.   ENTRAREI NA PRESENÇA 

Entrarei na presença do Senhor com gratidão 

Em Seus átrios com hinos de louvor. 

E direi: "Este é o dia que fez o Senhor". 

Me alegrarei porque Ele me fez feliz. 

 

    Ele me fez feliz (palmas) (2x),   )  

me alegrarei porque Ele me fez feliz  )bis 

 











































































































































































Festa de Natal 
 

 

 

“..Não temais, porque eis aqui vos trago novas de 
grande alegria, que será para todo o povo:   
Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o 

Salvador, que é Cristo, o Senhor.” 
Lucas 2:10-11 

 

 

 

Igreja Evangélica Monte do Arco 





Igreja Evangélica Monte do Arco 

25º 
Aniversário 



Anuncios : 



Igreja Evangélica Monte do Arco 

Salmo 100:2 

“Servi ao Senhor com alegria: 

 apresentai-vos a ele com canto",  

 

Salmo 101:1 

“.. Cantarei do teu amor e da tua justiça: 

 a ti, ó Senhor, cantarei louvores.” 



Igreja Evangélica Monte do Arco 

Salmo 106:1 

“LOUVAI ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, 

porque a sua misericórdia dura para sempre.”   
 

 

João 4:23 

“..os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.” 



1001.   PELA GRAÇA 

        D          A  Bm            D             G A       F#m       Bm       F#m   Bm             G                Em    A 7     

Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Por meio da fé, Por meio da fé, por meio da fé em Jesus. 

    D             A        Bm                 D                     G A   F#m       Bm      F#m    Bm              G     Em     A 

E isto não vem de vós, p'ra que ninguém se glorie. Mas é o dom, mas é o dom,  Sim, é o dom de Deus. 

  

              D            Bm           Em    A                   F#m         Bm               Em A 7 

   Pra louvor e glória da Sua graça  Pela qual nos abençoou no amado   )  BIS 

  

Pela graça sois salvos (2x), Por meio da fé (3x), Em Jesus. 

 



1002.   VEM COM JOSUÉ 

          Cm                                                 Fm        G      Cm 

     Vem com Josué , Lutar em Jericó, Jericó, Jericó. 

                                                                Fm           G       Cm  

     Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. 

  

  

Cm                                G Cm                                   G Cm  

Suba os montes devagar,      que o Senhor vai guerrear, 

                                                    Fm      G          Cm  

Cerque os muros para mim,     pois Jericó chegou ao fim: hei, hei, hei. 

Vem com. . . 

  

As trombetas soarão, abalando céu e chão. 

Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim: hei, hei, hei. 

Vem com. . . 

       



1003.   ENTRAREI NA PRESENÇA 

D               G                 D                    Bm                   D               G            A   7 

Entrarei na presença do Senhor com gratidão, Em Seus átrios com hinos de louvor. 

     D                 G           D         Bm            G                      A             D 

E direi: “Este é o dia que fez o Senhor”. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. 

 D              G                      D          Bm                      G                       A             D 

Ele me fez feliz (palmas), Ele me fez feliz (palmas), me alegrarei porque Ele me fez feliz  

   D           G                    D             Bm                        G                       A             D   

Ele me fez feliz (palmas), Ele me fez feliz (palmas), me alegrarei porque Ele me fez feliz  

  

 



1004.   VAMOS ENCHER 

D                                                                                            A 

Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar, 

               D         7                G                 D       A                   D  

Vamos falar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. 

  

 



1005.   TENHO PAZ, AMOR, GOZO 

              E                 7             A                  E                                                     B 

Tenho paz como um rio, Tenho paz como um rio, Tenho paz como um rio em minh’alma. 

              E                  7             A                   E                                   B                E 

Tenho paz como um rio, Tenho paz como um rio, Tenho paz como um rio em minh’alma.  

Tenho amor como um rio, Tenho amor como um rio, Tenho amor como um rio em minh’alma. ) bis 

Tenho gozo como um rio, Tenho gozo como um rio, Tenho gozo como um rio em minh’alma. ) bis 

Tenho paz como um rio, tenho amor como um rio, tenho gozo como um rio em minh’alma.  ) bis 

  



1006.   ACHEI 

            E                      B7                              E                                   B7 

Achei.  Alegria achei. Paz em Deus encontrei. Gozo e graça porque Cristo é meu. 

      E         7                  A                                    E                              B7 

Achei a vitória em Jesus Cristo o Salvador.  Achei satisfação sem fim, Cristo vivendo em mim  

                                                             A           E 

Por Seu grande amor. 

  

 



1007.   É BOM QUE TIRES TEMPO 

                                 C           F     G                  C                                                                  G 

É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. 

                                            C            F        C                                 F                         C 

Louva-O pelas lutas em que te guiou. Louva-O pelas bênçãos que te entregou. 

                                                                                       G                  C          F  C 

É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. 

  

                                                          F        C                                  F            C  

É tão fácil ter ocupações, e esquecer o que há de melhor: 

                                                 Dm 7             G                C         F           C            

 O que Cristo fez por ti, a luta é tua, a vitória também. 

                                                F                                       C           Em       Am 

Se não dizes a Jesus: “Tu és o maior, és o meu Senhor”. 

                                                                      C                        G         C 

É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. 

  



1008.   EU TE AMO SENHOR  

                                 G                             D        Em       C          Am                 D 

Eu te amo Senhor canto a canção,  P’ra Te adorar com voz e coração. 

             G                                      D             Em                         C                          D                   C       G 

Alegra-Te meu Rei no que estás a ouvir,  Oh! que seja suave, suave meu som p’ra Ti Senhor. 



1009.   ESTOU CANTANDO. . . 

(C / Am / F / G) 

M- Estou cantando alegre no caminho da vida e da verdade. 

A cada passo encontro um motivo de amor e felicidade. 

H- Sim, alegre eu vou cantando.  (4x) 

M- Estreito é o caminho e por vezes é difícil continuar 

Alegre eu prossigo, pois meu lar finalmente hei-de encontrar. 

E ali p'ra sempre viverei.     (4x) 

H- Com Jesus, meu Salvador, Ali eu viverei por toda a eternidade. 

M- Ho sim, meu Senhor ;  H- Eu viverei.  (2x) 

M- Com Jesus, com Jesus ; H- Eu viverei. (2x) 

  

 



1010.   BUSCAI PRIMEIRO 

   D         F#m         Bm        F#m     G   D     Em A7    D             F#m         Bm               Fm  

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

                                                                 G     D      Em     A7        D    

   Ale  luia. Ale lui   a.  

Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra 

Que sai da boca do nosso Deus. 

Aleluia.  (2x) 

Pedi, pedi e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis. 

Batei, batei e abrir-se-vos-á. 

Aleluia.  (2x) 

  

 



1011.   E SE VIVEMOS 

               D        Em 7    A                         D   Bm 7          EM 7    A                           D         7 

E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. 

                              G            A            F#m7     Bm7              Em7   A                   D    7 

Seja que vivamos, Ou que morramos, Somos do Senhor, Somos do Senhor    ) bis 

  

 



1012.   AMA-0 DE MANHÃ 

           F                        G                  F        G        C   F                          G                    F   G     C      F 

Ama-O de manhã, quando vês o sol nascer.     Ama-O ao sol pôr, quando o dia terminar. 

                               G                         F         G       C    F                                G                 F      G         C G 

E mesmo nos momentos em que as provas vão surgir,   lembra-te que Ele te ama e contigo sempre está. 

  

               G                                                        C       FCFG                                  C    FCFG 

Se os teus próprios interesses,         estão a inquietar-te aqui 

                                                                        Am        Dm              7                G      F 

  Jesus Cristo não tem pressa, e tem sempre tempo para ti, Ho.  

Ama-O de manhã . . . 

  

 



1013.   NA VERDADE. . . 

                   E         B7            A                     E                       B7             A                 E    7 

Na verdade, Na verdade Eu vos digo:    Na verdade, Na verdade Eu vos digo: 

                                    A                                      E                   B7               E  7 

Se o grão de trigo cai à terra e não morrer fica só ele.  

                                    A                                      E                   B7               E   7 

Se o grão de trigo cai à terra e não morrer fica só ele.  

                                                    A                                 E                  B7    E    7 

Mas se morrer, ( se morrer), Ele dá (Ele dá) muito fruto.  

                  A                                  E                 B7     E    7 

Mas se morrer, ( se morrer), Ele dá (Ele dá) muito fruto.  

  

Quem ama a sua vida, a sua vida vai perder . ( 2X ) 

Mas quem neste mundo aborrece a sua vida  (2x) 

Vai guardá-la (vai guardá-la), Para a vida (para a vida), ) 

       Para a vida eterna.               ) bis 

  

 



1014.   A ALEGRIA ESTÁ. . . 

E                                  7                                                 A                        E   

A alegria está no coração (de quem?)  De quem já conhece a Jesus (amém, amém). 

                                       E                                                       B7                

A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  

                                       E                          7                         A                    F#m7 

O sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor 

                                                  E                     B7                                       E       

É o amor    que só tem, quem já conhece a Jesus. 

                                                             E          A E             E        B7 

Aleluia,  Aleluia,    Aleluia,  Aleluia) 

  

Posso pisar um tropa e saltar as muralhas, aleluia, Ho aleluia ( 2X ) 

Ele é a Rocha da minha Salvação, com Ele não há mais condenação ( 2X) 

  

O sentimento. . . 

  

 



1015.  VEM JUNTAR-TE À VIDA 

                   E                       A         B           A E                             A       E                  B 

Vem juntar-te à vida, entra na corrida.  Deixa o teu caminho para O encontrar. 

                                        E                             A         B                        A E  

Vem, então, experimenta, luz no meio das trevas. 

                                                   A       E      BE                    A      E      B E 

Para ti Jesus está a falar, Ho, a ti Jesus está a chamar. 

  

Para ti Jesus está a falar, Ho, a ti Jesus está a chamar. 

  

 



1016.  QUE A TERRA OUÇA. . . 

                                        C                        Am                        F                              G 

Que a terra ouça a Sua voz e o povo se alegre ao som do Seu nome. 

                               C                               Am                               F                       G 

Que a criação o proclame e tudo o que tem vida louve ao Criador. 

  

                                        F              G          Em     Am           F          G          C      7         

Justiça e paz Ele trará a nós, Seu Reino não terá fim. 

                                     F          G              Em           Am         F         G            C      G         

O mundo está seguro em Suas mãos. A verdade reinará, reinará. 

  

Que a terra ouça a Sua voz E os perdidos se alegrem, Ele veio p'ra salvar.  

E satanás cairá p’lo poder da oração, louvor e rendição.  

  

 Justiça. . . 

  

Que o mundo cante a canção De louvor ao Senhor que trouxe a salvação. 

Não mais nos vamos calar, Seu poder proclamar. O Senhor é o Rei. 

  

 Justiça. . .  



1017.   AS PALAVRAS. . . 

    C                                   G                                              C                                        G                 C 

 As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos perante Ti, Ho Senhor. 2X 

                                      C                       G                C                   G 

Ho Senhor, minha rocha; Ho Senhor, minha vida. ( M. repetem) 

As palavras. . . 

  

 



1018.   JESUS É A ROCHA 

D                                                            Em                            A 

Jesus é a rocha da minha salvação e o sinal sobre mim é o amor.  

Em                          A                            D                                  

Jesus é a rocha da minha salvação e o sinal sobre mim é o amor.  

                               D7                          G                            Gm                

Jesus é a rocha da minha salvação e o sinal sobre mim é o amor.  

        A                           G       D 

E o sinal sobre mim é o amor. 

  

 



1019.   OLHO EM TUDO 

                             D         Bm     D                   Bm     D        Bm      D                   Bm 

Olho em tudo e sempre vejo a Ti, Estás no céu, na terra, onde eu for. 

       G                           A                           F#m   Bm        G                                 A          D  7  

Em tudo o que me acontece eu sinto o Teu amor. Não posso mais deixar de crer em Ti, Senhor. 

  

                                      G                               A              F#m                           Bm 

É impossível eu não crer em Ti., é impossível não Te encontrar. )   

                                                  G                             A              D  7 

É impossível não fazer de Ti meu ideal.      ) bis 

  

  

 

 



1020.   ESTA PAZ 

         A                                   C#m        Bm                                   E   

Esta paz que eu sinto em minh’alma, não é porque tudo me vai bem. 

Esta paz que eu sinto em minh’alma, é porque eu amo a meu Senhor. 

  

  

Não olho as circunstâncias, não, não, não.   ) 

Olho o Seu amor, Seu grande amor.           )  bis 

Não me guio por vista, alegre estou.           ) 

  

Este gozo que eu sinto em minh’alma, não é porque tudo me vai bem. 

Este gozo que eu sinto em minh’alma, é porque eu amo a meu Senhor. 

  

  Não olho. . . 

  

Ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto. 

Ainda que os montes se lancem ao mar,  

Toda a terra trema, hei-de confiar. 

  

  Não olho. . . 



1021.   OBRIGADO, SENHOR 

C           Am            F              G             C       Am             F              G 

Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor.  Obrigado, Senhor.  Obrigado, Senhor.  

 C                                 Am                  F                                      G 

Em toda a parte por onde eu passar, Esta mensagem eu quero proclamar:  

 C                              Am                        F                                         G 

Que Tu nos amas de tal maneira, Que Deste o Teu Filho para nos salvar. 

Obrigado, Senhor.  (4x) 

Em meu trabalho, também no meu lar A Boa Nova eu quero espalhar: 

Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Veio ao mundo para nos salvar. 

Obrigado, Senhor.  (4x) 

  

 



1022.   TODOS A CANTAR 

               E       A                E       A E               C#m     A                B 

Todos a cantar para Deus louvar.      Todos a cantar   para Deus louvar.  

                E                     7                   A              Am 

Eu me perdi, Deus me achou, meus pecados perdoou. 

                  E      B                E 

Todos a cantar para Deus louvar. 

  

 



1023.   DAI GRAÇAS 

         D                 A                  Bm               F#m 

Dai graças de coração, Dai graças com contrição.   ) 

        G                         D                       C     Em7  A7 

Dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus.   ) bis 

  

        F#m        Bm               Em                A         G    A  D         

Que diga o fraco: “Forte estou”; Diga o pobre: “rico sou”    )   

      F#m    Bm         C        Em7 A  

Por aquilo que Ele fez por nós.                                  ) bis 

          D 

Dai graças . . . 

  

 



1024.   FORTE DEUS 

   C         F      G                  C                             F          G            C 

Forte Deus, Pai da Eternidade, Maravilhoso Deus, Príncipe da paz. 

  

G                      C             G            C               E   F               Dm7                 G 

És Senhor do céu chamado Emanuel, Deus connosco aqui pronto para libertar.  

G                  C                 G       C             E   F               Dm7                  G 

És Deus eterno, da terra Tu És Senhor e um novo nascer veio do teu amor 

  

Forte Deus, Pai da Eternidade, Maravilhoso Deus, Príncipe da paz. 

  

Luz na escuridão, guia que nos leva a paz Graça e perdão, Tua salvação nos dás. 

És revelação, do Teu povo Ès Senhor O Filho de Deus, dom do Seu amor  

  

Forte Deus, Pai da Eternidade, Maravilhoso Deus, Príncipe da paz. 

  

 



1025.   ESTOU ALEGRE 

        E                                 A                                    E                          B7 

M: Estou alegre   H: Porque estás alegre? M: Estou alegre  H: Conta-me porquê. 

      E                           A                               E                 B7      E  7 

M: Estou alegre  H: Porque estás alegre? Isso eu quero já saber. 

                         A 

M: Eu vou contar-te     

                        E            C#m                              B7 

H: Podes contar-me a razão de estares alegre assim? 

       E                      7              A    

T: Cristo um dia me salvou e também me perdoou, 

   E                B7       E                        A   B7   E 

Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. 

  



1026. GLÓRIAS AO DEUS ETERNO 

       D                                                   Bm                                                 Em        A7     

Oh Deus, Tu És o meu Deus forte, A minha fortaleza, Minh’alma tem sede de Ti, Oh Senhor. 

      D                                 Bm                                                       Em                         A7 

Com jubilo nos labios te louvo, Oh meu Rei, Debaixo de Tuas asas encontro o abrigo.  

  

  G                               A        F#m7                          Bm                   G            A7                Bm 

Te louvo, Te bendigo    porque Tu és bendito,  Oh Senhor, Glórias ao Deus eterno  

  G                               A        F#m7                          Bm                   G           A7                  D 

Te louvo, Te bendigo    porque Tu és comigo,  Oh Senhor, Glórias ao Deus eterno  

             

Oh Deus, Tu És... 

  

Te louvo, Te bendigo porque Tu és bendito,   

Oh Senhor, Glórias ao Deus eterno  

                  F#7 

Te louvo, Te bendigo porque sempre és comigo 

Oh Senhor, Glórias ao Deus eterno, eterno, 

Ao Deus eterno, glórias ao Deus eterno.  

 



 1027. SOU NOVA CRIAÇÃO 

               D            Em7          F#m              G                 D      Em7             F#m G A 

         Sou nova criação, sem mais condenação:  Estou firme na graça de Deus. 

                   D               Em7              F#m        G                D         Em7  A      D       G D 

         Meu coração se alegra, o meu amor aumenta:  Estou firme na graça de Deus. 

                         G       D                       G        D                     G       E7                   A 

        Te louvarei, Senhor!  Te louvarei, Senhor! , e cantarei o que fizeste em mim:  

          D                Em7           F#m         G                 D      Em7  A      D 

        Alegria sem fim, Teu Espírito em mim. Estou firme na graça de Deus. 

 

 



1028. JESUS PÔS UM CÂNTICO 

     Cm                                         G7                                                            Cm 

      Jesus pôs um cântico em meu   coração, Jesus pôs um cântico em meu   coração  

                                                   Fm             G                                G7                 Cm 

      Cântico que de mim ninguém    tirará.  Jesus pôs um cântico em   meu coração. 

            lá, lá, lá, lá, lá . . . 

  

 

 

 



1029. JESUS VIRÁ 

Jesus virá  (4x), e todos hão-de vê-Lo! 

Estarás tu pronto, quando Ele vier? 

 

 

 



1030. EU POSSO ESCUTAR. . . 

  G         C/G    G       B7            Em          Am     7              D 

Eu posso escutar o exército de Deus , marchando sobre a terra  

      Eb/D                 F/D    G    C/G    G                   B7         Em               

Em plano de guerra vai.   Já ouço o louvor que é arma de vitória. 

Am     G/C       D7                 Eb/D        G      C D G 

O exército de Deus  (3x) , Marchando vai. 

  

 

 



1031. OH, VEM! 

C                  F                                C             G 

Oh, oh, oh, vem, vem e deleita-te no Teu Senhor 

  C                        F              C         G           C 

E Ele Te concederá as petições do teu coração. 

F                       C          F     C       F                     C         G 

Confia sempre n’Ele e Ele fará, Espera sempre n’Ele e Ele fará 

  

 

 



1032. DEUS ENVIOU 

              G                         C                              G   Em     Am    D 

Deus enviou Seu filho ao mundo, veio p'ra salvar e perdoar. 

                     G  7               C    Cm                G        Em    Am  D     G   C G 

Morreu na cruz pelo meu pecado, há um sepulcro aberto para o provar. 

  

             D    G                      C                               G      Em             Am  D 

Porque Ele vive, Tenho esperança; porque Ele vive, Já não há medo. 

                  G           7          C      Cm                G        Em    Am       D   G 

Porque o futuro está nas Suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive.  

  

  

E quando, enfim, Chegar o dia e a derradeira luta vier. 

Então a morte será vencida E eu na glória o Mestre  

Hei-de, enfim, louvar.    Porque . . . 

  

 



1033. PRA PODER BRILHAR 

D                 G               D   Bm           D            Em7             A 7 

P'ra poder brilhar, Ho Senhor, minha lâmpada vem, agora encher. 

       D           G                D  Bm         G     A  D     G  D 

P'ra poder brilhar, Ho Senhor, até o dia nascer. 

            D                                 G                                     A                                            D   G  D 

M: Cantai , H: Hosana,  M: Cantai , H: Hosana , M: Cantai , H: Hosana ;  T: Ao Rei dos reis. 

           D                                  G                                     A                                    D  

M: Cantai , H: Hosana,  M: Cantai , H: Hosana , M: Cantai , H: Hosana ; T:  Ao Rei. 

  

 

 



1034. OLHA PRÓ CORDEIRO 

 
C                                    7       F              G               C               F         G         Em      Am  

Olha pró Cordeiro de Deus, Olha pró Cordeiro de Deus, pois Ele somente te pode salvar.  

F                 G               C     G   C                             7 

Olha pró Cordeiro de Deus. Confia no Filho de Deus 

F               G             C 

Confia no Filho de Deus 

    F             G       Em        Am       F              G            C      F C 

Pois Jesus Cristo te pode salvar. Confia no Filho de Deus. 

 

 



1035.  EIS-ME AQUI, EU IREI 

 D    A    Bm        G        A        D    A         Bm     G        A 

 Eis-me aqui, eu irei Senhor,  Eis-me aqui, eu irei Senhor 

  

 G                   A              D               Bm   G                  A                           G  D  

Envia-me a mim, que eu pronto estou e levarei Tua glória entre as nações 

  

 

 



1036.  EU SOU A VIDEIRA 

 E                                      A                      E                    B  

“Eu Sou a videira verdadeira e o Meu Pai é o agricultor. 

  E                                              A                                     E          B   E    B  E7  

Como o Pai Me amou eu também vos amei, permanecei no Meu amor. 

  

      A                             E 

O Meu mandamento é este: 

           F#                          B 

“Que vos ameis uns aos outros assim como Eu vos amei.” 

  

“Eu Sou . . . 

  

 

 



1037. UM NOVO MANDAMENTO. . . 

     C                Am           Dm    G                          C   Em         Am              F            G 

“Um novo mandamento Eu vos dou: “Que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei “ 

                     C    Em        Am               Dm   G     C   7 

 “Que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei “ 

  

   F                    G                  Em7              Am             F         G                      C      7  

Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, Se vos amardes uns aos outros”.  ) bis 

   F                    G                  Em7              Am             F         G                    F    C  7  

Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, Se vos amardes uns aos outros”.  ) bis 

  

 

 

 



1038. CADA DIA. . . 

A                               D                                 A          F#m             Bm           E 

Cada dia me dirige; Cada dia me protege. Cada dia sinto o Seu amor por mim! 

A                                     D                                 A                 F#m                    E                    A 

Cada dia há coisa nova; Cada dia vejo a prova do poder do grande amor do meu Senhor e Rei. 

  

 

 



1039.  BATEI PALMAS. . . 

        E                                 A     E        B7                           E                B7    E                            

BATEI PALMAS POVO SANTO, CANTAI COM VOZ DE TRIUNFO. BATEI PALMAS POVO  

  A     E             B7                 E 

SANTO, LOUVAI AO SENHOR 

                           A     E          B7    E 

CANTANDO ALE-LUIA, ALELUIA  (2X) 

 

 



1040. JÁ FALASTE ALGUMA VEZ. . . 

                                  E                           A            B7                                     E       C#m 

Já falaste alguma vez com Deus, confiando-Lhe os anseios teus.  

                                                                                    F#m      B7             E   B7    

Se O buscares em nome de Jesus Ele te ouvirá. 

                

Conta a Deus o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave a dois. 

O melhor amigo é Cristo, Ele responderá. Mesmo ao envolver-te a multidão. Podes segredar uma oração,  

Não precisas de clamar, Deus vê teu coração. 

Se subires ao monte, Deus lá está, se desceres ao vale, contigo irá.  

Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chegou. 

Pela Bíblia te responderá com doçura de sabor a mel e as promessas feitas cumprirá. Deus É fiel. 

  

 

 



1041.  JESUS DISSE: EU SOU 

           A              D         E                                  A                                  D            E                              A 

Jesus disse:“Eu Sou o caminho, a verdade e a vida”. Jesus disse:“Eu Sou o caminho, a verdade e a vida”. 

Aleluia (4x)  ;  Jesus ama-te  (8x) ; 

Eu Te amo, meu Jesus  (4x) ; Jesus salva  (8x) 

 

 



1042.  ADORAÇÃO SUAVE 

              D            G            A                 F#m7   Bm       Em7        A  

Adoração suave vem dos Teus filhos, glória e honra Te damos 

                 D                   G       A        F#m7  Bm        Em7        A            D 

na nossa fiel devoção, amor em acção para o Divino que reina em nós 

 

Quando enfrento tristeza e luta eu venho adorar-Te e Tu me afastas 

Da tribulação e da tentação tudo se desfás em Teu grande amor. 

 

 

 



1043.  CRISTO DE MANHÃ 

Cristo  (2x), Cristo de manhã, Cristo ao meio-dia. 

Cristo  (2x), Cristo quando o sol se põe. 

Louvai-O. . .   ;  Amai-O. . .   ;  Servi-O. . . 

 



1044.  JESUS É O CAMINHO 

E                                    B7                     E 

Jesus é o caminho, Eu vou ao céu com Ele )bis 

Eu vou (3x) ao céu com Ele. ) bis 

Jesus é a verdade. . . 

Jesus é minha vida. . . 

 

 



1045. MEU PENSAMENTO 

 
       D                                   Em                 A                                  D 

 Meu pensamento é para Ti, Senhor,  meu pensamento é para Ti, Senhor 

       Bm                                Em                 A                                  D   7 

 Meu pensamento é para Ti, Senhor, meu pensamento é para Ti. 

 

                 G                                     A                 D                  Bm 

  Porque Tu me deste a vida, porque Tu me dás o existir,  )  

                              Em                     A                        D     (7)                     

  Porque Tu me dás o carinho, Me dás o amor.             ) bis 

 

 

 Minha oração é para Ti, Senhor (3x); Minha oração é para Ti.  

   Porque. . . 

 A minha vida é para Ti, Senhor (3x); A minha vida é para Ti.  

   Porque. .  

 



1046.  QUE AMÁVEIS SÃO. . . 

Que amáveis são Teus tabernáculos,  

suspiro pelos átrios do Senhor. 

Minh'alma e minha carne, exultam, sim, pelo vivo Deus, 

Tu És meu Rei e meu Deus.  

 

Pardais casinhas encontraram, andorinhas ninhos para si.  

E eu os Teus altares, Ho Senhor dos Exércitos.  

Tu És meu Rei e meu Deus  (2x) 

 

 



1047. ALELUIA, GRAÇAS A DEUS 

       E                          A                             B             E    AE 

H: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia M: Graças a Deus )bis      

                       B                                         E                                          A          

H: Graças a Deus, M: Aleluia, Graças a Deus, M: Aleluia, Graças a Deus, M: Aleluia   (3x);   

        B          E 

T: Graças a Deus. 

 

 



1048. GLÓRIA P'RA SEMPRE 

E                 C#m           F#m            B          E           C#m          F#m     B 

Glória p'ra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, o Leão de Judá,  

      E          C#m              A           B         E AE                A    B      E        C#m      F#m    B   

A raiz de David que venceu e o livro abrirá.     O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, 

     E    7           A        Am       E              B           E  AE                B                       E        AE  

O adorarão e confessarão: “Jesus Cristo é o Senhor”.     Ele é o Senhor, Ele é o Senhor 

                                     C#m          F#m      B                 E                     7              A                  Am 

Ressurrecto dentre os mortos Ele é o Senhor. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará  

          E      C#m F#m B   E   

Que Jesus Cristo é o Senhor! 

 



1049. MEU CORAÇÃO TRANSBORDA. . . 

                       E             A          G#m  C#m          F#m    B                       E       B 

 Meu coração transborda de amor,      porque Jesus    é um Deus de amor. 

                      E              A         G#m  C#m           F#m     B                    E   7 

 Minh’alma está repleta de paz,          porque Jesus      é a minha paz. 

                                           A      B               G#m C#m            F#m  B                        E     (7)  

 Por isso eu canto:  -“ Aleluia, Aleluia, Aleluia,   Aleluia, Aleluia,   Aleluia , Amém “ ) bis 

 

 



1050.  QUERO CANTAR 

(D / Bm / Em / A) 

 Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. 

 Quero cantar uma linda canção de um Homem que me transformou. 

  Meu amigo Jesus (2x) Ele é Deus, Ele é Rei, É amor e verdade. 

  E só Nele encontrei esta paz que busquei, 

  E só Nele encontrei a felicidade. 

 



1051. OUTRO NÃO HÁ 

                A         C#m                Bm             E 

Como Tu És oh Deus, Tu nos criaste como Tu Ès        ) 

                A         C#m                Bm                        E 

Como Tu És oh Deus, é uma honra para nós Te adorar  ) bis 

 

                        A                             E                        A                E 

  Levante as mãos ao grande EU SOU, Aquele que É e que Hade vir) 

                        A                             E       Bm      E        A 

  Levante as mãos ao grande EU SOU, outro igual não há            ) bis 

 

 

 



1052.  ALTO PREÇO 
      Em                                    Bm      C         Am                             Em 

  Eu sei que foi pago um alto preço, para que comtigo eu fosse um meu irmão.                    ) bis 

         Em                    Bm                   C                    Am  D                        B7                       E m 

  Quando Jesus derramou Sua vida, Ele pensava em ti,  Ele pensava em mim, pensava em nós. ) 

      C                  D                   G              C                    D              G  

 E nos via redimidos por Seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. 

           C                   Am                 Em 

 Lado a lado trabalhando, Sua igreja edificando  

             G                                           D 

 E rompendo as barreiras pelo amor. 

            G                                  D        C                            G 

  E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui             ) 

         C                     G                               A                    D 

  Que pagaremos o preço, de sermos um só coração no Senhor.  )  

            G                                 D             C                 G 

   E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar,          )bis 

            C                              G         C         D        Em 

        Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar             ) 

 

  C          D          Em 

  Unidos iremos andar. (2x) 

 



1053.  SIM, COM DEUS 

                        Bm                  F#m                                             Bm 

 Sim, Com Deus seremos vencedores, pois só Ele esmaga o inimigo. 

                              F#m                        Bm 

 Cantaremos a Sua vitória. Cristo é Rei! 

                A              Bm                 G          Bm 

 Pois Deus a luta já ganhou e libertou Seu povo. 

                   A                   Bm                    G           A          

 Sua palavra esmaga o inimigo. A terra inteira verá que: 

        Com Deus. . .   Cristo é Rei!  (2x) 

 

 



1054. SE TU QUERES SER FELIZ 

                            E               A        E     A   E           B       E      (7) 

 Se tu queres ser feliz, muito feliz,  dá teu coração a Jesus.   ) bis 

         A                                  E                            F#                                               A           B 

Teu pecado Ele apaga por Seu imenso amor,Transformará teu coração p'ra ser o teu Senhor.  

 Se tu. . . 

 

 

 



1055. SEM DEUS NADA SOMOS 

          Gm             D7                Gm                                                D7 

Sem Deus nada somos neste mundo, Sem Deus nada podemos fazer. 

              Cm                              Gm                  Cm        D7     Gm 

Nem as folhas das árvores se movem, Se não for pelo Seu poder. ) bis 

 

 

 



1056. SEGURA A MÃO DE DEUS 

           E                                    A              E                      C#m               B 

Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. 

            E                                   A            E        C#m                  F#m  B E     A E 

Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e vai. 

 

 E                                       A7                     E                          C#m        B 

 Segura a mão de Deus, Segura a mão de Deus, pois Ela, Ela te sustentará.  

 E                                       A7                     E        C#m          F#m  B     A  E 

 Não temas segue adiante, e não olhes para trás, Segura a mão de Deus e vai. 

 

Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, 

Segura a mão de Deus e vai. 

Orando, jejuando, confiando e confessando 

Segura a mão de Deus e vai.  

 



1057.  SATISFAÇÃO 

D                                      A                            

Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. 

D                         7         G         D        A           D    GD 

Sou de Jesus e agora eu sinto, Satisfação sem fim. 

Satisfação é nova vida, Eu com Jesus em alegria, 

Sempre cantando a melodia: Satisfação sem fim. 

 

                          G      A            G          A   D        F#m      Bm           E               A 

  Sim, paz real. Sim, gozo na aflição.   Achei o segredo: é Cristo no coração. 

 

Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. 

Logo, em glória eu hei-de vê-Lo. 

Satisfação sem fim.  (3x) 

 



1058.  HÁ MOMENTOS QUE AS PALAVRAS 

                    D                                            Bm 

 Há momentos que as palavras não resolvem,                    ) 

                                Em             A                                        D      A(D7) 

 Mas o gesto de Jesus na cruz, mostra o seu amor por nós  ) bis 

                  G      A                          F#m Bm                             Em      A           D  7 

Foi no Calvário que Ele, ali e sem falar,   Mostrou ao mundo inteiro o que é amar. ) bis 

 

Neste mundo as desilusões são tantas, Só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar.  ) bis 

 

 



1059.   JESUS É PODEROSO 

         E                B           E                   A          E                 B             E     (7)  

 Jesus é Poderoso, eu sei que é Poderoso, e Ele me ajudará até ao fim.(2X) 

              A                                E                         F#                                F#m         B 

 Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, Cativos Ele liberta, aos cegos vista dá.  

        E              B             E                   A          E                  B             E   

 Pois Ele pode, sim pode, Eu sei que Jesus pode,  E Ele me ajudará até ao fim. 

 

 



1060.   TU ME AMASTE 

                C          G                 F                     C                                        G                      F           C 

Tu me amaste Senhor, Tu morreste em meu lugar,  Quero amar-Te fielmente, todo o coração te dar 

                                    G          F             C                           G                F                C 

Todo o amor me entregaste, e eu o rejeitei, toda a vida eu pequei mas agora percebi 

                                    G               F                    C                             G             F                  C 

Percebi que Tu me amavas e me davas Teu perdão, quero agora servir-Te, adorar e Te louvar. 

 



1061.   É DEUS QUE NOS PREPARA 

      F                                                                                            F#m          Gm 

 É Deus que nos prepara para a batalha,  Sua força Ele nos dá para vencer.        ) bis 

        Gm                             C                                                                  F 

 É Deus que nos prepara para a batalha,  Sua força Ele nos dá para vencer.         

                   F                                                   D7            Gm 

 Com o escudo da Sua vitória, o inimigo cai a meus pés. 

                            F     Dm       Gm    F 

 Glória ao Senhor dos Exércitos. 

 

 M: É Deus que dá vitória  ( 3X ) 

 Glória ao Senhor dos Exércitos. 

 

 



1062.  REI DOS REIS 

 

                   Em                                                    B              Em 

  T: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Glória. Aleluia. ( 2X )

  

  M: Jesus, Príncipe da Paz; Glória, Aleluia.  ( 2x ) 

 

 



1063. HÁ MOMENTOS QUE NA VIDA 

         A                       C#m     D                        Dm 

Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. 

       A               C#m           D               Dm 

É preciso pedir ajuda para poder continuar. 

           D              E         A      F#m         D           E            A   F#m 

E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus 

           D              E       C#m        F#m          Bm             E               A 

E clamamos o nome, o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. 

 



1064.  EU SÓ CONFIO NO SENHOR 

                E                                     B                     F#m            B                E 

Eu só confio no Senhor para me guiar, Eu só confio no Senhor para caminhar. 

   B        A   B   E                7                   A                   B                                          E      AE 

   Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. 

                 B                      E                             B                           E 

Posso confiar, posso confiar, Que um lar no céu, Cristo vai me dar. 

   Se o céu. . . 

 

 



1065. CANTAI AO NOSSO DEUS 

          G                                    C               G                 Am                     D          G D      G 

Levantemos nossas vozes, adoremos ao Senhor. Proclamemos Sua grandeza hoje, adoremos todos juntos  

       C                    G           Am                    D             C                           D                G       D 

Exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes, E louvemos sempre, sempre ao Senhor. 

 

                        G                       Bm                                  C                G 

  E cantai cantai ao nosso Deus, que sobre o trono hoje está   ) 

                            Am                     D                          Bm  C 

  Ho louvai-O, dai-Lhe glórias sempre a Ele                      ) bis 

                         C     G 

 



1066. BENÇÃO E HONRA 

C             F         C          F         C                    F          C      F 

Benção e honra, poder e glória, pertencem ao eterno Deus 

C             F          C          F         C           F          C      

Todos os povos, criação Sua, Adorai ao eterno Deus 

 

F                                 G             Am      G      F                             G          Am  G 

Toda a língua confessará, Sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor 

F                            G   Am G F                         G                    C      F  C 

Serás exaltado ó Deus, e o Teu reino não passará, Ó eterno Deus 

 

           C                                          Bb           F         C 

M. Reinará sobre toda a terra, H. Cantai ao eterno Deus 

           C                                          Bb           F         G 

M. Não há como a Sua palavra, H. Cantai ao eterno Deus 

 



1067.  VIEMOS P'RA LOUVAR-TE 

 D                      Em      A                 D     Bm7                   Em  A               D    7 

Viemos p’ra louvar-Te    com o coração, viemos entregar-Te   nossa gratidão, 

                  G     A             F#m     Bm                       Em    A          D       (7) 

E o nosso amor, vem do coração, Tudo em nós proclama “ABBA PAI !” 

 

Viemos entregar-Te o nosso louvor, mente e coração dirão “Te amo Senhor” 

 

 



1068.  SEU NOME É. . 

  D            A             D                     G               D  7          G                    D 

Seu nome é Maravilhoso, Seu nome é Maravilhoso, Seu nome é Maravilhoso 

Bm               Em      A              D 

Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.. 

Seu nome é Conselheiro (3x),Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 

Seu nome é Deus Forte (3x) Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 

Irei segui-Lo para sempre, pois Ele dá felicidade. 

Seu nome é Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 



1069.  TAL É A PAZ 

                          C                      F             C                  F 

  Tal é a paz que já me invade o coração; Tal é o amor     ) 

                               C             G           F           E             Am  F 

  que só me faz agradecer, e adorar e exaltar e bendizer   ) bis 

                     C                 G          C 

  Aquele que se entregou por mim.                              

       F                                            C                    Am                       Dm        G        C    (7) 

R: Glória  M: Eu sempre canto;    R: Glória  M: P'ra sempre, sempre.  T: Glória a Ti, Senhor.   )bis 

   F    C 

   Senhor 

 

 



1070.  GRANDE DEUS 

        G                   D               C               D 

 Grande Deus, Salvador, Príncipe da paz, 

        G                  D          C                                          D 

 Forte Deus, Vencedor, Sempre vives e sempre reinarás 

                  G                   D            C                                                          D 

 Eu Te exalto, eu Te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim 

                    G                  D         C    G       C   D        G 

 Eu Te exalto, eu Te exalto, te exalto Cristo meu Rei. 

 

 



1071.  SEI QUE SOU NADA 

D                 Bm           D         Bm          D         Bm       Em                A 

Sei que sou nada e do pó eu nasci. Mas Tu me amas e morreste por mim.  

D              Bm               D       Bm                  D Bm             Em A 

Perante a cruz eu só posso exclamar: Sou de Ti,     sou de Ti. 

 

                                  D            D7                         G           Em 

 Toma as minhas mãos, Te peço; Toma meus lábios, Te amo;  

                               D           Bm            Em                    A                D    A 

 Toma a minha vida. Ho Pai, sou de Ti ( M : sou de Ti ), Sou de Ti. 

 

Quando de joelhos Te contemplo, Senhor, Vejo Tua grandeza 

E minha pequenez. Que posso dar-Te senão o meu ser:  

Sou de Ti, sou de Ti.  Toma. . . 

 

 



1072. DEUS ESTÁS AQUI 

     D          A      Bm  7                          G                           A        D       7 

 Deus estás aqui!  Aleluia       Tão certo como o ar que eu respiro; Aleluia 

  G                      A                  F#m  Bm 

 Tão certo como a manhã que se levanta; 

   Em                        A                     D 

 Tão certo como eu Te falo e me podes ouvir. 

 



1073. EU CREIO 

         C          G               F   Dm         F               G               Am 

Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti (2X) 

  F                 G                        F                      G 

Basta uma palavra Tua e os montes se removerão 

            F              G              C  7           F                G    Em  Am 

Pois contigo saltarei em muralhas e também destruirei exércitos 

     F       G                    F  C 

e serei mais que vencedor. 

 

 



1074. SE O ESPÍRITO. . . 

            Em                                                   B                 Em          (E) 

Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como David.)bis 

       Am7  D           G7  C7   F#m     B      Em   (E) 

Eu canto,     Eu canto,     Eu canto como Davi. 

 

. . . falo . . . ; . . . oro . . . ; . . . luto . . . ; . . . venço . . . 

 



1075.  JERUSALÉM 

Am                             E7                                       Am 

Jerusalém que bonita és: Ruas de ouro, mar de cristal ( 2X ) 

      Dm                      Am          E7                             Am 

E nessas ruas de ouro eu andarei:  Ruas de ouro, Mar de cristal.  (2X) 

 

 



1076.  AGARRA-TE À ROCHA 

Em                                           B7 

Agarra-te à rocha (3x) que é Jesus.  

      Am                                                  Em 

Andaremos alegremente no caminho, Sentindo o gozo e a paz   )bis 

     B7                                                     Em                  

Sentindo o gozo e a paz, que Jesus nos dá.                        ) bis 

 

 



1077.  CLAMA A MIM 

                      G                 Am              D                              G 

 Clama a Mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. )bis 

                         C                    G    Em              Am                       D             G    

 Coisas grandes, Que não sabes , Que não sabes, Mas que Eu te mostrarei.  ) bis 

 

 



1078. QUEM É ESTE POVO 

D                                                                       A                                 D       (7) 

Quem é este povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu.  ) bis 

 

          G                                     D             Bm            Em           A7             D   (7)  

Vai morar, Vai morar, Vai morar, Vai morar, Vai morar,Vai morar lá no céu.  ) bis 

 

 



1079.  A ALEGRIA DO SENHOR 

    E                                        B7                                                             E 

A alegria do Senhor a nossa força é, A alegria do Senhor a nossa força é,  

    E7                                       A            E                B7              E   AE 

A alegria do Senhor a nossa força é, Alegria sem medida Ele dá. 

  E                               B7                                                           E 

Se tu tens alegria poderás cantar; Se tu tens alegria poderás sorrir; 

     E7                            A              E                 B7              E     AE 

Se tu tens alegria poderás saltar. Alegria sem medida Ele dá. 

 

 



1080.  QUE HAJA GLÓRIA 

   E                       F#m     B7            A    E                      F#m      B7           A          E  

Que haja honra e glória ante o Rei imortal, Ante o Rei eterno o invisível Rei dos Reis   

  A                   G#m  A              B7       E                         F#m   B7                E  

Ele É o único Deus, É o único Deus, Que haja honra e glória ante o único Deus 

  A                    E         B7          E        A            E       F#      B7 

Agora e para sempre que haja honra. que haja glória ante o Rei 

  A                    E         B7           E            C#m       F#m    B7    E 

Agora e para sempre que haja honra, oh que haja glória ante o Rei (2x) 

 

 



1081.  ENTREGA O TEU CAMINHO 

C                                         7       F        G        C   F           G       C Am   Dm  G     C     G(C7)       

Entrega o teu caminho a Jesus e Ele te conduzirá, Confia sempre Nele e Ele tudo fará.   ) bis 

 

            F          G      C       Am   F           G      C 

Fará ; Sim Ele tudo fará. Fará ; Sim Ele tudo fará. 



1082.  SANTIDADE NO AMOR 

C                            Am             Dm                           G 

Neste mundo onde vivo quero sentir em mim a Tua paz 

C                                       Am         Dm                              G 

Unir meu pensamento ao Teu, descobrir em Ti o que sou capaz ! 

 

       C                                F                                                     G 

O segredo do viver e do vencer está em Ti Jesus, confiar e depender 

       F                         G           C                  Am       F           G        C 

Procurar com mais fervor, a Santidade do amor , a Santidade do amor  

 

Desejo sempre Te amar, o melhor da minha vida Te entregar 

Seguir Teus passos cada dia, descobrir em Ti o que sou capaz! 

 

No segredo do viver e do vencer, sei que não importa se venha a sofrer 

contigo eu quero andar! saber que em Ti posso encontrar  

O amigo que me faz amar(3X) 

 



1083.  QUERO QUE VALORIZES 

C                    F                 C                      F                C 

Quero que valorizes o que tens, tu és um ser, tu és alguém, 

             F                   G           C                   F                            C 

Tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angustia e dor 

                       F                C                       F                            G 

Nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. 

                  F             G               C  7                 F             G                C       G 

Eu venho falar do valor que tu  tens, Eu venho falar do valor que tu  tens 

C                F                     C                           F 

Ele está em ti, o Espírito Santo se move em Ti 

                C                         G 

Até com gemidos inexprimiveis, inexprimiveis 

 C                 F                                      C                      F 

Aí tu podes então perceber, Que p’ra Ele há algo importante em ti 

   C                                                  G  

Por isso levanta e canta, exalta ao Senhor 

              F                           G                      C                      F     G C 

Tu tens valor, o Espírito Santo se move em ti.  Tu tens valor 

 



1084.  EM ESPIRITO, EM VERDADE 

          G                   D               C         D        G         D               Em            C                  Em                D 

Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Reis dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver )bis 

                            

                 C                           D                        C                   D 

   P’ra te adorar, Oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, Oh Rei Jesus 

                D              Em                 D       C            D              G 

   Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor 

                D          Em       D          C              D            G   

   Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor 

               Em C         D               G 

   (Ministrando o Louvor) 

 



1085.  DEUS ESTÁ LEVANTANDO 

    D       F#m     Bm   G                   A         D     F#m      Bm                  G                A 

 Deus está a levantar uma grande família, Tu e eu, meu irmão, somos parte um do outro 

 F#m       Bm              G             A          G                     D                  G              A 

Mesmo limitados em nossas afeições, Estamos a viver juntos na presença do Senhor 

D        F#m        Bm           G                    A     D   F#m  Bm    G            A 

Ajuda-me, meu irmão, eu quero ser teu servo e te edificar de todo o coração 

 F#m       Bm           G               A           G                      D                G               A                   D G 

Sem indiferenças, sem competições, eu quero sempre amar-te, eu quero o melhor de Deus p’ra ti 

 

 



1086.  UM DIA OUVÍ A HISTÓRIA 

       G      C         G   Em    G                  D                 G     C  G 

Um dia ouvi a história, de alguém que morreu numa cruz. 

        G                C           G  Em       G           D            G   7 

Nele tenho um amigo na glória, á distância de uma oração. 

              C              G             D           G           C             G               A7              D 

Ho, Ele nunca me diz tenho mais que fazer.  Angústia e pesar Ele prometeu partilhar. 

      G              C                   G  Em           G            D          G     C 

Apesar de ser Rei de toda a glória, dista apenas de uma oração. 

 

   Por vezes orar é difícil, mesmo assim fala-Me com amor. 

   Meu ser começa a libertar, Gratidão e canções de louvor.  

     Ho, Ele. . . 

   Se eu tiver a cruz bem presente, Só morrendo eu posso viver. 

   Levanta-me sempre que caio. Dista apenas de uma oração.  

     Ho, Ele. . . 



1087.  DIAS CHEIOS. . 

      C                                 A#                                F                              C   G      F    G 

 Dias cheios de terror, Ódio, armas, guerras e rancor. Que bom se estiveres pronto. 

 C                                A#                                 F                       C    G  F   G 

  As crianças a morrer E o sol que já não dá calor. E pão não há p'ra comer. 

                F                       C                    A#           F                               C     F  C 

  O mundo um caos será, mas Jesus vem buscar quem pronto está. 

 

 Dois dormindo estarão: Um irá e outro ficará. Que bom se estiveres pronto.  

 Dois no campo a trabalhar: Um irá e outro ficará. Que bom se estiveres pronto. 

  O mundo. . . 

 



1088.  COM O SENHOR. . . 

 

                  E                    

 Com o Senhor a meu lado, a meu lado: Chu-bi-du-ba, bab-du-é. 

                  A7                                E 

 Ele me livra e me guarda do pecado. Chu-bi-du-ba, bab-du-é. 

                  B7                 A                 E 

 Com o Senhor a meu lado, a meu lado: Chu-bi-du-ba, bab-du-é. 

    Com o Senhor a teu lado. . . 

 

 



1089.  TUDO É POSSÍVEL 

 

C                         F                          C          Am               Dm  G  

Tudo é possível, Tudo é possível, Tudo é possível para Deus.  

 C                                  F                                   C        Dm        G      C 

Cristo salva e guarda, Gozo dá à minh’alma. Tudo é possível para Deus. 

 

 



1090.  AQUELE QUE HABITA 

Dm                       Gm                         Dm                                  A                     7                     Dm 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, À sombra do Senhor, Omnipotente, descansará. ) bis 

     Dm         Gm                                                                 Dm     

R: Direi do Senhor ; M: Ele é o meu Deus,    R:Direi do Senhor ; M: Ele é o meu Deus  ) 

                    A                                                           Dm 

R: Direi do Senhor ; M: Ele é o meu Deus T: Amém.                  ) bis 

 

 



1091.  ESTAMOS MUITO ALEGRES 

 D                                                    A                                                         D   7 

Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. 

    G                                D                   Bm             Em             A7           D   (7)  

Sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, Por isso temos paz no coração ) bis 

     D                                 A                                                                           D  

Esta alegria não vai mais sair, Não vai mais não.Esta alegria não vai mais sair, Não vai mais não. 

       D7                               G         A                 Em7 A D 

Esta alegria não vai mais sair,  de dentro do meu coração. 

 



1092.  NÃO POR FORÇA 

  C                                                  G                        CFC 

Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito.) bis 

  F                            C              F                           G 

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

Não por força, nem por violência. Mas pelo meu Espírito. 

 

 



1093.  NÃO PODE ESTAR TRISTE 

   E                                                                  B7                                                                             E 

Não pode estar triste, o coração que ama a Cristo. Não pode estar triste, o coração que ama a Deus. ) bis 

                 E7                A                   E                                                B7                           E 

Por isso eu canto: Glória, aleluia, não pode estar triste, o coração que ama a Deus. )bis 

 

 



1094.  SOMOS UM 

  Em                                          B7                       Em 

Somos um, em Cristo ;  Somos um, Somos um, um só.  ) bis 

            Am                Em                    B7          Em       7 

Um só Deus, um só Senhor, Uma só fé, um só amor 

        Am                        Em                B7           Em 

Um só baptismo, um só Espírito E este é o Consolador. 

Somos um. . . 

 

 



1095.  O NOSSO CAPITÃO É. . . 

Am                                                                                  F                       G                     Am 

O Senhor marchando está, E vem com o Seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. 

Am                                                                              F                   G                     Am 

Sim, cantai a Sua vitória, Exaltai aquele que venceu.Nada contra nós poderá prosperar. 

 

            F                       C         F                           C              F                G                 Am 

 Pois o nosso capitão é Jesus, Seguimos as Suas pisadas,  Nada nos poderá fazer parar.   ) bis 

 

Nós marchamos com o Messias, A vitória está em Suas mãos. 

Marchemos possuindo a nossa terra. 

O Senhor marchando está e vem com o Seu exército. 

Sua glória será vista em toda a terra.  

 Pois o. . . 

  Nada nos poderá fazer parar. (2x) 

 



1096. VEM COMO ESTÁS 

E                    G#m                         A        E                                      B7                      A      E 

Vem como estás, vem e bebe da Fonte viva, Que nasce em Suas mãos, fluindo da cruz. 

E                    G#m                               A            E                            B7                 A      E  

Vem como estás, vem banhar-te nas águas puras, Que limpam teu ser p’ra renascer. 

    G#m           C#m         G#m          C#m          A                       A                       B 

Vem ter com Jesus, contigo Ele ficará tem esperado por ti, por Ele clama já. OH vem  ) bis 

                A  E                      A   E 

Vem como estás, Vem como estás 

 

 



1097. UNE-NOS TODOS 

E                              C#m7                      F#m7     B               E 

Une-nos todos, sim une-nos todos, com cordas que não se quebrem. 

E                              C#m7                F#m7     B              E 

Une-nos todos, sim une-nos todos. Une-nos todos em amor. 

 

         A                E        C#m7   B               E             A               E C#m7        F#m7   B       E 

Há somente um Deus;   Há   somente um Rei. Há somente um corpo,   por isso eu cantarei: 

  Une-nos. . . 

 



1098.  CRISTO É REALIDADE 

            A                           D     Bm7               E                   A E    (D A) 

Cristo é realidade, Cristo é realidade, Não é um sonho, Ele é real. (2X) 

            A                                                    D    Bm7        E                         A            E  (D A)  

Ele é a paz, a alegria, Ele é o amor, Ele é vitória, Estou falando de Jesus Cristo.  ) bis 

 



1099. PORQUE O FIM... 

                     C                 D                   F                              C 

 Porque o fim da lei é Cristo, p’ra justiça de todo o que crê. 

             C                      D                      G                    C                 F 

 A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, 

              Dm                 G          C                 F  G  C 

 Para nossa justificação, Aleluia, grande salvação. 

 

 



1100. TE ADORAMOS DEUS 

   C                                 F    C     Am              Dm7        G 

Te adoramos Deus pois És Rei, sobre toda a terra És Senhor 

   C                                  F    C    Am              Dm7           C  7 

Te exaltamos Deus pois És Rei, Pai da eternidade, Salvador 

 

        F      G              Em    Am    F          G                  C   7 

Dou minha vida só p’ra Te servir, foi p’ra te adorar que eu nasci 

             F  G F                    C       F                    G                   C    

A Ti entrego todo o meu viver, cumpre o teu propósito em mim. 

 



1101. O SENHOR É O MEU PASTOR 

C                    Em               F                 G           C              Em                F              G 

O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará, O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará. 

    C                   Am            F                         G                C                   Em                F                G 

  Ainda que eu ande, Pelo vale da sombra e morte, Não temerei, Não temerei, Não temerei,  o mal.) bis 

 C 

Não. 

 

 



1102.  PÕE A MÃO 

          E                                                      B              F#m                                B                                E   A E 

Põe a mão, na mão do meu Senhor da Galileia.Põe a mão, na mão do meu Senhor que acalma o mar. 

        E                              7               A                                E         C#m              F#m            B           E              

O Senhor que cuida de mim noite e dia sem cessar.Põe a mão, na mão do meu Senhor que acalma o mar. 

 

 



1103.  EU SÓ QUERO ESTAR 

      E                 F#m                   A                 B7                 A      E 

 Eu só quero estar onde Tu estás, em Tua habitação p’ra sempre 

                     F#m                           A           B7                  A   E 

 Leva-me ao lugar onde Tu estás, eu quero estar onde Tu estás 

             F#m        B7                               E        C#m 

 Eu quero estar contigo, morar em tua presença,  

                           A        B7                   E  

 Comer da Tua mesa rodeado da Tua glória. 

                  A            B7           G#m            C#m             

 Em Tua presença é onde eu sempre quero estar 

  A          B7            C              D                      E       

 Eu só quero estar, eu quero estar onde Tu estás 

                C#m                A                      B7 

 Oh Meu Deus, Tu És a força em meu cantar 

        G#m              C#m                  A                       B7 

 E ao sentir-me fraco, em Tua presença forte eu sou. 

 



1104.  DIANTE DA TUA SANTIDADE 
A               E           A                       E              F#m  

Diante da Tua santidade, à sombra das asas da Tua proteção,   

     C#m                     D                        E 

Eu espero em Ti, Senhor meu Deus e Rei. 

A             E           A                        E               F#m  

No lugar santo eu estou, Me fazes com amor a tudo deixar 

      C#m                 D                          E   7 

P’ra Te conhecer a Ti meu Deus e Rei. 

 

                  A                       E                F#m 

  Esconde-me no abrigo do Teu amor, 

                   C#m                      D                  A                             G  E   7 

  No centro do Teu coração Senhor, Quero conhecer-te mais. 

                  A                        E             F#m 

  Guarda-me à sombra da Tua mão, 

                        C#m                    D                   A                       G  E   7 

  Seguro no lugar da santidade eu Te quero mais e mais 

 



1105.  EU ENCONTREI 

 
                      C                                                  G         C 

 Eu encontrei vida eterna em Cristo ;  Em Cristo (2x)  

                  C                                                         G                         C     7 

 Eu encontrei vida eterna em Cristo, pois Sua morte na cruz me salvou. 

   F                          C     F                              C 

 Só Ele pode dar vida, pois ressurgiu e mui breve voltará. 

                C                                                           G          F          C 

 Eu encontrei vida eterna em Cristo, pois Sua morte na cruz me salvou. 

 



1106. SENHOR DA TERRA E DO CÉU 

Em            D                C Em            D         C               Em      D          C              F                        D 

Senhor da terra e do céu,  meu Salvador e Redentor, Honra e glória e poder, a Ele que está no Trono. 

     G          D             Em      G         D                Em    G      D          Em     C    Am           D 

Santo, Santo, Tu és digno, louvor ao Filho de Deus, Jesus Tu és coroado de justiça e de paz 

G           D           Em      G          D                    Em     G        D                      Em    C            Am            D 

G´lória, G´lória, aleluia, louvor ao grande “Eu Sou”, Cantai hosana com os anjos, digno é cordeiro de Deus 

 



1107. QUANDO O ADVERSÁRIO 

    Em                    D     Em D Em  D          Em  D       G                  D         Am        C  Em D 

Quando o adversário vier, como uma torrente, O espírito do Senhor, em fuga o meterá ) bis 

 

                                G                          C               D           Am               C D 

Não temas, Não temas, Não temas, o mal de ti fugirá  ) 

                             G                           C              D           Am                Em D 

Não temas, Não temas, Não temas, Jesus contigo será ) bis 

                               Am                  Em D  Am              Em D Am                 C D Em 

Jesus contigo será, Jesus contigo será, Jesus contigo será 

 

 

 



1108.  MAIS AMOR, MAIS PODER 

    Em             C                Bm                   Em   C  D  Em             C                Bm                    Em 

Mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser,        Mais amor, mais poder, mais de Ti em meu ser 

                                        Am       Bm       Em                      Am        Bm             Em  

Quero-te adorar de todo o coração, quero-te adorar com todo o meu ser 

                                        Am       Bm       Em                             C    Bm               Em 

Quero-te adorar até onde eu puder, pois És o meu Senhor,    És meu Senhor 

                                        Am       Bm       Em                     Am          Bm            Em  

Quero-te buscar de todo o coração, quero-te buscar de todo o meu ser 

                                        Am       Bm       Em                              C    Bm               Em 

Quero-te buscar até onde eu puder, pois És o meu Senhor, És meu Senhor 

 



1109.  PAI, ABRE O MEU CORAÇÃO 

     C       G                Am   Em     F                               G    7 

 Pai, abre o meu coração,   Quero sentir pelas almas paixão 

   C                    E                      F                  G  

 Quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por Ti 

       C    G                     C   F  C  G 

 Óh Pai, abre o meu coração. 

 

                       C        G            Am  Em  F                         G    7 

  Quantos estão por aí a pedir,   e eu aqui sem nada fazer 

             C                     E                 F                      G  

  Quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por Ti 

         C  G                      C   F  C  G 

  Óh Pai, abre o meu coração. 

 



1110.  CRISTO CHAMA (CANÔN) 

A          D          A        D         A     D         A    D       A    D        A   D        A    D          A    D     

Cristo chama, Cristo chama; Vem, vem. Vem, vem.; Ele salva, Ele salva; Vida eterna quer dar. 

  A        D        A       D         A          D    A             D     A       D       A         D     A     D     A    D                        

Cristo volta, Cristo volta; Qualquer dia, Qualquer dia; Talvez hoje, Talvez hoje; Ele vem outra vez. 

 



1111.  NO MUNDO A GENTE CHORA 

      C                                      Dm                 G                                  C 

 No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri p'ra não chorar. 

                    C                          Dm            G                                     C    7 

  O mundo não conhece o amor. O mundo não conhece o que é a paz. 

 

 F                  G     Em           Am       F             G                     C     7  (G) 

 Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. ) bis 

 

          C                                  Dm                    G               C 

  Quando a gente crê no Salvador, e recebe Dele a Salvação, 

                  C                    Dm           G                              C    7  

  A felicidade vem morar, para sempre em nosso coração. 

 F                    G     Em               Am      F             G             C     7  (G) 

 Vivo na esperança de ver meu novo lar, junto de Jesus ali morar.) bis 

 



1112.  BRILHA JESUS 
                G       C          G      D              G         C           G       D 

  Vejo a luz de amor brilhando, sobre as trevas do mar brilhando. 

                C  D      Bm    Em         C    D        Bm   Em            

  É Jesus a luz do mundo, de verdade a luz que liberta. 

           F             D        F        D 

  Brilha em mim! Brilha em mim! 

 

G  D     C                  Am              D       G    D     C             Am      F   D 

Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, Com Teu ardor vem-nos inflamar. 

G   D     C                         Am           D       G      D    C           Am           D   G 

Qual rio faz as nações transbordar de glória, Com Teu poder ordenar que haja luz. 

 

  Venho à Tua presença, Ho Senhor, deixo as trevas buscando o Teu fulgor. 

  Por Teu sangue que eu possa também brilhar. 

  Sonda minha alma vem-me transformar. Brilha em mim! Brilha em mim! 

Brilha Jesus. . . 

 

  Contemplando o Teu brilho divinal, nós teremos na face um brilho igual, 

  Transformados de glória em glória, como espelho a contar Tua história. 

  Brilha em mim! Brilha em mim! 

Brilha Jesus. . . 



1113.  ALFA  E  ÔMEGA 

G                 Am D      C   G                    Am            A  D 

 Estás sentado     no trono, Sempre reinando, soberano. 

G                 Am D                     C   G                Am               A  D 

 Anjos cantando,   homens louvando. Deus reunido com Seu povo. 

 

      G       B7        Em    Dm         C           G          C            D       G                      
Ho Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Ho vem, Ho vem, Ho vem Senhor Jesus.  )bis 

 

 Ansioso espero a Tua volta, O grande dia em que Tu virás. 

 Então subiremos; contigo estaremos  Para todo o sempre, aleluia. 

  

  Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Ho vem (3x) Senhor Jesus.  )bis 

 

 



1114.  QUEREMOS VER A JESUS 

             D                      A       Bm              G       A              D 

  Queremos ver a Jesus Reinar, ser exaltado em todo o lugar 

         D                           A                Bm          G          A          D 

  Que todo o homem possa saber, que Ele é o caminho para o céu 

               D                                                          G      A      D 

  Queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesus reinar 

                      D                  A      Bm            G      A          D 

  Passo a passo avançamos, tomamos a terra que Ele nos dá 

   D           A                     Bm                      G                A        D 

  Cada oração é uma arma forte e os muros caem, caem ,caem 

 

 



1115.  DIGNO DE SER LOUVADO 

   C                              Dm                             F                              C                      F     C 

 Digno de ser louvado, digno de ser adorado, Digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido 

                               F                            C      F    C                 Dm              G      C  7 

 Tu és digno Senhor, de receber o louvor ,Que Te rende o Teu povo aqui. 

 

 



1116.  CHUVA DE VERÃO 

                   D                  Bm                G       A     G      D      G                       Em 

  Vem viver em mim, e juntos caminhar até ao fim, com minha mão em Tua mão 

                   G                          A                  D           Bm            G        A       G           D 

  Eu compreendo que só pertenço a Ti. E só a Ti.  E só a Ti eu quero abrir meu ser 

                    G                  Em                 G                                A                   F#m        G 

  P’ra partilhar, reencontrar o amor que esquecera e a paz que eu ansiava tanto 

 

    G                    A                    F#m           Bm   G              A                     D           7 

Como a chuva de Verão que refresca na secura uma flor no coração:  P’ra viver, P’ra viver 

                G                    A                  F#m        Bm     G              A            Bm    F#m G A  D 

Como o brilho do luar numa noite tão escura, eu preciso de Ti p’ra viver. 

 

  Só tu, só Tu em mim, Só Tua paz me faz chegar ao fim. 

  Faz-me amar, faz-me rimar. Enquanto eu canto uma melodia assim. 

  Canto p’ra Ti., é só a Ti eu quero abrir meu ser 

  P’ra partilhar, reencontrar o amor que esquecera e a paz que eu ansiava tanto 

Como a . . . 



1117. É PRECISO QUE SAIBAS 

           G            C D Em      C           G   Em               Am   A7                       D 

É preciso que saibas, que Deus é amor. Ele quer salvar-te, deu Seu filho por nós. 

          G             C D Em     C               G  Em                   Am  D                     G  C  G 

Vem a Ele, não temas, Ele veio p'ra que vivas. É preciso que saibas que Deus é amor. 

 

 



1118. COMO ÁGUA 

              G                                        D                                                 

  Como água cristalina, de um rio que vai p'ró mar, A minh'alma vai a Ti, 

   C                            Am            D                  G                        Em 

  Só p'ra Te adorar, e cantar Tua bondade, Meu Senhor, meu bom Jesus, 

     Am D G   Em      Am           D       G     D 

  Ale-lu—ia!   Ho, minh'alma, ao Senhor louvai. 

 

   Assim como a relva verde, na encosta da montanha,  

   Meu amor diante de Ti, do mesmo modo se espalha 

   Apegando-se à Tua grandeza Minha Rocha, meu Jesus, Aleluia! 

   Ho, minh'alma, ao Senhor louvai. 

 

   Como abelha necessita do néctar de uma flor, Eu não sobreviveria 

   longe de Ti, Ho meu Senhor, pois Tu És o meu auxílio,  

   Minha vida e minha paz, aleluia!  

   Ho, minh'alma, ao Senhor louvai. Aleluia! 

 



1119. CELEBRAI 

                  G    C     D      G          C D        G     C      D       G        C D 

  Celebrai, Cristo, celebrai.          Celebrai, Cristo, celebrai. 

        G    C     D       G         C D         G     C      D       G       C D 

  Celebrai, Cristo, celebrai.          Celebrai, Cristo, celebrai. 

                   D                 Em             D                   Em   

 Ressuscitou, Ressuscitou e p'ra sempre vivo está. 

       D                 Em            D                C               D          G   

 Ressuscitou, Ressuscitou vamos celebrar a ressurreição do Senhor. 

 

 



1120.  A LUTA PERTENCE AO SENHOR 

               Em                               D           Em                   D              Em        D 

  Armados p'ra guerra nós vamos marchar, A luta pertence ao Senhor. 

               Em                               D           Em                    D             Em       

  Nenhuma arma humana vai nos derrotar, A luta pertence ao Senhor. 

 G      D     G  D     C D G              D          Em     G     D     G    D   C D G             D           Em 

Cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Demos glória, honra, força e poder ao Senhor. 

 

  E se nos assaltam as forças do mal, A luta pertence ao Senhor. 

  A Sua cruz é o nosso estandarte real, A luta pertence ao Senhor. 

Cantemos. . . 

  E se o inimigo aumentar a pressão, A luta pertence ao Senhor. 

  É que se aproxima a nossa redenção, A luta pertence ao Senhor. 

Cantemos. . . 

 



1121.  OS CÉUS PROCLAMAM 

      A   7           D        E                  D         A                 7      D  E             D           A 

 Os céus proclamam,    a glória do meu Senhor. Quem pode ser,   tão belo como o Senhor. 

 A                     D     E                        A      F#m7              D     E7                           A 

 O Cordeiro no Trono,   O Cordeiro no Trono; P’ra sempre Tu serás,    P’ra sempre Tu serás 

 A                      D     E                       A       F#m7               D     E7                        A     D 

 Grato, prostrar-me-ei, Grato, prostrar-me-ei ; Grato, prostrar-me-ei   T: Só para Te adorar. 

 

  Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador.  

 O Cordeiro. . . 

 



1122.  NÓS DAMOS GRAÇAS 

           D            G      D                      G             A    D        A (D7) 

Nós damos graças ao Senhor, nós damos graças por Seu amor (2X) 

     G                    D                          A                      D        7 

Pela manhã as aves cantam, acções de graças ao nosso Salvador. (2X) 

    G                        D                         A                       D        7 

E tu amigo porque não cantas, acções de graças ao nosso Salvador. 
(2X) 



1123. HÁ QUATRO COISAS 

           F                                              G       F                                                 G            

Há quatro coisas, que tu precisas saber, Quatro coisas há, que Deus te quer dizer ) bis 

     Am                                                F         G                                                            C    Am 

Todos pecaram e estão separados de Deus Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus 

                  Am                                                      F 

Jesus é o caminho a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por Ele 

            G                          E                Am                 G                F                    G 

Mas a todos quantos O receberam Lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus 

                                                           Am 

( Filhos de Deus)- fim 

 



1124. TU ÉS SOBERANO 

              E         G#m             C#m                  E7               A       B7    E  B7 

  Tu é soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, Absoluto. 

               E         G#m            C#m               E7           A         B7        E   

  Tudo o que existe, e acontece, tu sabes muito bem, Tu és tremendo. 

 

 

                   F#m G#m A      E                 F#m G#m   A        E  

  E apesar dessa glória que tens, Tu Te importas comigo também. 

                 E                    G#m     C#m          F#7          D      B7       E 

  E esse amor tão grande, Eleva-me, amarra-me a ti, Tu és tremendo. 

 

 



1125.  DESDE PRONTO AMANHECER 

             (A)                 D   F#m    Bm7    D       F#m     Bm Em  A                 D   G D  

Desde pronto amanhecer,    Até que se ponha o sol, louvemos o nome de Deus ) bis 

    D7            G                D            F#m           Bm       G               A          D     7 

Bendito seja o Senhor, Seu nome louvemos outra vez, Por todo o mundo o louvai. 

       D7           G                D              F#m            Bm       G              A          D     

Bendito seja o Senhor, Seu nome, louvemos outra vez, Por toda a eternidade. 

 

 



1126.  REUNIMO-NOS AQUI 

 Reunimo-nos aqui, Para glorificar o Rei Jesus ) tris 

 Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. 

 

 Esqueçamo-nos de nós, para glorificar o Rei Jesus ) tris 

 Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. 

 

 Levantemos nossas mãos, para glorificar o Rei Jesus)tris  

 Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. 

 

 



1127.  GLÓRIA A DEUS 

                     G                                                                 D                                     

 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!, Os remidos todos 

       G 

 cantam:  Glória a Deus. 

                           C                          G                  C                  G 

 Pecadores transformados, Pelo sangue já lavados!  

 Glória. . . 

 



1128.  EM MOMENTOS ASSIM 

                   D           Bm7       Em7        A 7    Em7               A          D      A   

  Em momentos assim um canto me surge, um canto de amor a Jesus. 

          D           Bm7       Em7        A 7    Em7               A           D      7 

  Em momentos assim eu ergo as mãos, eu ergo as mãos ao Senhor. 

                        G A           D 7                       G A         D  7                  G A    Bm 

   Cantando eu Te amo, Ho Pai, Cantando eu Te amo, Ho Pai, cantando como eu Te  

    G   D    A7  D 

amo, meu Senhor. 

 



1129.  EU TE LOUVAREI, NA  

C                G                   F          Fm    C      G 

Eu Te louvarei Senhor, de todo o meu coração.  (2x) 

            F             G         Am      D     C   G  C 7 

Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores.  (2x) 

 
  

 



1130.  HOJE É TEMPO 

D                   G               D     G         D           G                    A      7 

Hoje é tempo de louvar a Deus;    Em nós agora habita o Seu Espírito. 

G        A     D                           G       A   D                          G      Em              A 7  

Então é só cantar (palmas), e a Cristo exaltar (palmas), Sua glória encherá este lugar. 

             D             G             A     D                            G               A       D               

R: Vem louvar , M: Sim, vem louvar    R: Vem louvar , M: Sim, vem louvar  

 No meio dos louvores Deus habita, e é Seu prazer cumprir o que nos diz. 

 Então é só cantar (palmas), e a Cristo exaltar (palmas), 

 Sua glória encherá este lugar. 

R: Glória a Deus, M: Sim, glória a Deus.)bis 

 

 



1131. MAGNIFIQUEMOS 

  

 

             E           G#m        A   B7                 E           G#m    A   B7 

Magnifiquemos ao Senhor, Dêmos glórias ao nosso Salvador. 

E                   B7                A          B7      E               B7                  A      B7 

Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é 

  E                         D                      A           B7        E     (B7) 

Hosana, Hosana, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.  (bis) 

 

 



1132.  SIM, TU ÉS DIGNO 

                                 D              Em7        A                   D      F#m   Bm 

Sim, Tu És digno de reinar em nós, Senhor.  

           Em        A         D  7               G                               A               D  A    D 

Tu És o Rei da glória, aleluia.  Jesus, Tu És o Mestre em mim, aleluia ;  Aleluia, Aleluia 

 

 



1133.  HOSANA NAS ALTURAS 

           G          D           Em       C       D          G          D          Em       C       D 

 Hosana, Hosana, Hosana, nas alturas.    Hosana, Hosana, Hosana, nas alturas. 

 C          D        G          C        D           G           C       D            G   D    Em    C      D        

Te exaltamos, Senhor, Com coração de louvor; Exaltamos Teu nome, Ho Deus. Hosana 

      G 

 nas alturas. 

 Glória (3x) ao Rei dos reis. ) bis 

Te exaltamos, Senhor, Com coração de louvor; Exaltamos Teu nome, Ho Deus. Glória 
ao Rei dos reis. 

 



1134.  SEJA ENGRANDECIDO 

( G / Bm / C / Am / D ) 

 Seja engrandecido, Ho Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.  

 És a minha Rocha, A minha Segurança, Meus lábios sempre Te exaltarão. 

      G                            Em                                        C                      Am           D        

 H: Aleluia; M: Aleluia ; H: Te louvo M: Te louvo, T: Pois sei que sobre todos És Senhor.  

               G                          Em                             C           Am               D  (G)     

 H: Aleluia; M: Aleluia,  H: Aleluia; M: Aleluia T: Aleluia, louvemos ao Senhor. 

 



1135.  EU QUERO LOUVAR 

  

                  C                  7    F                                 C                           Am 

Eu quero louvar a Deus, Eu quero louvar a Deus, Eu quero louvar Seu nome.  

                                           Dm            G        C 

Eu quero louvar a Deus.)2x  

           F                  G            Em        Am   Dm           G                C         7 

Ele veio à minha vida num dia especial, Mudou meu coração num novo coração. 

                 F           G                     Em             Am   F            G          C 

E esta é a razão porque eu canto e digo que: Eu quero louvar a Deus. 

Eu quero. . . 

 

 



1136.  PAI EU TE ADORO 

E   F#m    B   E             F#m       B E   C#m  A   B  E 

Pai, eu Te adoro, Dou-te a minha vida, como eu Te amo. 

E    F#m   B   E              F#m         B   E    C#m  A  B  E 

Jesus eu Te adoro, minha vida Te entrego, como eu Te amo. 

E          F#m       B  E                 F#m       B  E    C#m     A  B   E 

Espírito Santo eu Te adoro, minha vida Te entrego, Como eu Te amo. 

  

 



1137  CANTA ALELUIA 

 

Am        Em         Am                           C          E7 

Canta aleluia ao Senhor  (5x) ; Jesus de tudo é Senhor  (5x) 

Am          Em   F        C              Am     Em         Am 

Jesus da morte ressurgiu  (5x) ; Canta aleluia ao Senhor  (5x) 

 

 



1138. DIGNO ÉS 

     A             D            A     F#m7    Bm7 E       A                D 

Digno és, Digno és, Digno és, Senhor, De receber glória, glória e honra, 

               A         E               A D A        E              A 

Glória e honra e poder. Porque Tu criaste todas as coisas;  

    E             A            A7             D        D#      A       E      D    A 

Tu criaste tudo. E por Tua vontade, são e foram criadas. Digno és Senhor. 



1139.  ADORAI EM MAJESTADE 

    G                      C                   G            Em                 Am   D 

 Adorai em majestade. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus. 

    G                      C                G                 D                      C    G             
Adorai em majestade. Ele morreu, ressuscitou, é o Rei dos reis. 

  D                                    G             D                                    G  D 

Adorai, glorificai o Seu Santo nome. Adorai e exaltai Jesus Cristo o Rei. 

     G                     C                G                D                        C    G   

 Adorai em majestade. Ele morreu, ressuscitou, é o Rei dos reis. 

 



1140.  PAI DE AMOR 

 

            G                 C        G                              Em        Am  D 

Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti.  

        G           7          C             Cm                G             C       D   C  G 

Te amo, Te louvo, prostrado Te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. 

 

Meu Jesus, amoroso Tu és. Meu Jesus, amoroso Tu és. 

Minh’alma limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso Tu És. 

Santo Espírito, Consolador.  (2x) 

Tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito, Consolador. 

 

 



1141.  TE LOUVAREI, 

D  A               Bm 7      G        A    D 7 

Te louvarei Senhor, de todo o coração,  

     G      A       F#7         Bm           G   E7        A7   A 

Eu cantarei as Tuas maravilhas, eu louvarei Teu nome. 

D  A              Bm 7        G       A    D 7       G                A  

Te louvarei Senhor, de todo o coração, em Ti me alegrarei,  

F#7            Bm        G A D    G A D  (A)     

Saltarei de prazer.    Aleluia.  Aleluia. 

 



1142.  QUANDO OLHO. . . 

                     C                    F                 C                              Fm 

Quando olho a Tua santidade, Ao contemplar Teu amor por mim. 

                                 C               *      *                 Am  Dm    G 

Quando tudo à minha volta é vago sem Tua luz. 

             C                  F                                 C                               Fm 

Quando sinto Tua alegria em mim.  Quando o meu querer depende de Ti. 

                               C                *      *                 Am   Dm    G 

Quando tudo à minha volta é vago sem Tua luz. 

                   F    G                    C   Am        Dm          G              C  7   (F C) 

Quero adorar-Te, Quero adorar-Te, Meu alvo na vida é Te adorar. )bis 

   



1143.  EMANUEL 

C                       Am                     Dm G                 C Am Dm G 

Jesus, Nome dos nomes, Bom Salvador, Glorioso Senhor. 

   C                     Am                     Dm  G         C      7 

Emanuel, Deus é connosco, O Redentor, Palavra Viva. 

       F   G       C   Am           Dm       C 7 

Emanuel, Emanuel, Seu nome é Emanuel.  

               F  G           C  Am            Dm G   C 

Deus revelado entre nós. Seu nome é Emanuel. 

 



1144.  BENDITO SEJA O CORDEIRO 

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 David. 

Bendito seja o Seu Santo Nome,  

Cristo, Jesus, presente aqui. 

  

Remidos, comprados, grande multidão, Muitos virão Te louvar. 

Povo escolhido, Teu reino e nação, No tempo e no espaço  

Virão Te adorar. 

Bendito. . . 

 



1145. TE LOUVO HOJE 

 
                   C     G             Am C                    F                G               C    7 

Te louvo hoje, Te louvo hoje;     Eu te dou graças pela nova vida em Ti 

                          F                           G                   C               Am        

Porque  perdoastes os meus pecados, pela vida que me dás, 

                                        F                    G                   C     G 

Te louvo hoje, Te louvo hoje, Te louvo hoje 

 

 
  

 



1146.  COMO AROMA 

 

       D         C          D        G      D        C                     G D G D    C        G   C 

Como aroma, como incenso, seja Senhor a nossa adoração seja ela aceitável ;   

                                          G  D Em   C            G   D        G 

Sacrifício, vivo dar,  Sacrifício, vivo dar 

           D    C              D               C         D            G            D             Em     C 

Sim o preço, vamos pagar, sim queremos a ti nos render Obediência, Te ofertar ;  

                                      G  D  Em   C           G    D        G 

Sacrifício, vivo dar,  Sacrifício, vivo dar  

 



1147. EU CELEBRAREI 

            Dm          Gm                 A7                     Dm 

  Eu celebrarei, cantando ao Senhor, E só Nele me alegrarei (2X) 

  Dm              Gm       A7         Dm 

  Eu O louvo e adoro porque tem triunfado (2x) 

 

 



1148. É BOM ESTAR EM TUA P. 

              E                          A                          E            B7 

  É bom estar em tua presença, com Teu povo a cantar louvores   ) 

       E     D          A                          E          B7    E 

  É bom saltar e alegrar, Levantar as mãos e celebrar               ) bis 

 

            A              E         A                   E    F#m     D             B 7             

  Me fazes alegrar, Há música em mim, És a razão do meu viver, Ho, Ho. 

 



1149. QUEREMOS DAR-TE GLÓRIA 
                               C                

    H: Queremos dar-te glória ; M: Queremos dar-te glória    

                                             Am 

H: E louvores ;  M:  E louvores ) bis 

                                Dm                                         G 

    T: Levantando as nossas mãos, adoramos-Te Senhor ) 

 

                                      C                                Am             Am/G 

Sim grande és tu, grandes Tuas obras são, Não há outro como tu 

                                          F          Dm                    G 

 Não há outro como tu       

                                      C                               Am               Am/G 

Sim grande és tu, grandes Tuas obras são, Não há outro como tu 

                                           F          G                       C 

 Não há outro como tu  

 

 



1150.  NÃO HÁ COMO TU 

G                D      C G C           G                        Am          D   G 

   Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu 

             D              C            D       G                 D      G  (Em C D G) 

   E por toda a eternidade eu sei, Senhor, Não há como tu. 

 

C                         D            G     Em      Am      D               G  

  Como um rio a Tua graça flui, o amor está em tuas mãos 

C                         D                   G    Em Am     C     D 

  Salvo em teus braços o aflito está, Não há como tu. 



1151.  TU ÉS A MINHA VIDA 

     G                           Em                          C                Am       D 

 Tu és a minha vida, Tu és a minha força, Tu és o meu gozo , Senhor 

       C             D        G Em        C            D         G  Em  

  Te louvo com a minha vida, Te louvo com a minha força, 

    D          G            E           Am     F                              D 

Com a minha vida, com a minha força, Minha alegria está em Ti. 

 



1152.  ABBA PAI 

     G      C       D       G    C      D     G    D 

 Abba Pai faze-me ser, Somente Teu.    

    G         C         D         G  C       D         G      C  G 

 Meus desejos possam ser somente os Teus. 

    Bm         Em        Bm      Em   C                      D        

 Nunca o meu coração esfrie, Nunca me deixes cair.  

     G       C       D       G    C       D     G     

 Abba Pai, Faze-me ser, somente Teu. 

 

 



1153.  MEU CORAÇÃO, MEU CORPO 

 
         D                   Bm               D                 A                D       Bm            A  

Meu coração, meu corpo, Minha mente, minha alma,  Eu entrego a Ti, Ho Senhor. 

                      G                 A          F#m7       Bm    Em7         A          D 

  Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo. Meu Senhor, guia-me. 

 

 



1154. VEM SENHOR 

 

C         Am                Dm G      C  G   (C7) 

Vem Senhor, vem fazer em mim o Teu querer, O Teu querer. ) bis 

           F               G                     C     C7         F             G         C   G 

Que eu seja eu seja barro em Tuas mãos. Como o oleiro me vais moldar. 

  Vem Senhor. . . 

 

 



1155. A COMEÇAR EM MIM 

E          B          E         A        B                E      B        E            F#m   B7            E       B 

A começar em mim quebra corações  P’ra que sejamos todos um, Como Tu és em nós.   ) bis 

 

                                     E                          A       E      F#                B7 

           Onde há frieza que haja amor; Onde há ódio perdão 

                                  E                             A         E        F#m7   B7     E    B7 

           Para que o Teu corpo cresça, assim, Rumo à perfeição. 

   A começar. . . 

 

 



1156.  MEU OLHAR. . . 

            F           Dm  Gm C    F                Dm       Am   Bm                  C           F  Am      Dm 7 

 Meu olhar a Ti dirijo, a Teu lado eu quero andar. Ergo as minhas mãos para Te encontrar, 

                       Gm    C       F 7             Bm    C             F     Am   Dm7       Gm    C          F   C 

       Meu coração quer cantar, Teu nome louvar, Bendizer-Te assim, Pois Tu És fiel sem fim. 

 

                F               Am         Bm       C      F     Dm            Am           Gm    C      F 

Senhor, Oh Senhor, A Ti me quero dar. Senhor, Oh Senhor, Teu nome louvar. 

 

      Contemplo a Tua glória. Tua vida me aviva a fé. 

      Alegria e paz inundam meu ser: Tu És todo o meu viver.               

      A Tua bondade eu vou proclamar, As bênçãos que tens p’ra dar. 

Senhor. . . 

 



1157.  A SEU TEMPO 

                D        Em     A         D     Bm            Em            A             D      7 

A Seu tempo, A Seu tempo, Deus faz tudo muito bem a Seu tempo. 

            G              A             F#m7         Bm7            Em7                A               D 

Mostra-me como andar, Ensina-me a acreditar que Tu cumpres o que dizes a Teu tempo. 

 

 



1158.  PAI NÓS TE AMAMOS 

          C                  Dm           G                 C                     F                 C 

 Pai, nós Te amamos, Louvamos e adoramos. Glorifica-Te em toda a terra. 

                                     F      E         Am   F          G                  C 

         Glorifica-Te,  Glorifica-Te,  Glorifica-Te Em toda a terra. 

 

 Jesus Te amamos, Louvamos e adoramos. Glorifica-Te em toda a terra.  

  Glorifica-Te. . . 

 

 Espírito Te amamos, Louvamos e adoramos. Glorifica a Cristo em toda a terra. 

  Glorifica-O (2x), Glorifica a Cristo em toda a terra. 

 



1159.  EU NÃO SEI ORAR 

       C              Dm7   G            C  Am                Dm7           G                         C   Am 

Eu não sei orar, eu não sei viver, Eu não sei amar, Senhor, E nem mesmo sofrer.  

                Dm7               G               C Am               Dm7              G                    C    7  

Eu não sei levar ao mundo  Tua salvação. Por isso Te peço, Senhor, Ouve a minha oração. 

                                 F    G                 Em    Am              Dm7 G                C         7 

Ensina-me a orar, ensina-me a viver; Ensina-me a amar e a saber sofrer. 

                                            F G                    Em                           Am   

Ensina-me a dar tudo o que eu tenho, Tudo o que eu sou 

                           Dm7  G                      C  Am                   Dm7   G                  C 

Para o mundo poder, Teu amor conhecer. Para o mundo poder, Teu amor conhecer. 

 

 



1160.  EU SOU POBRE 

                                    E                                       B7                  E 

  Eu sou pobre, necessitado, Porém o Senhor cuida de mim. 

                                    E                                       B7                  E 

  Eu sou pobre, necessitado, Porém o Senhor cuida de mim. 

     A                                E                                B7                        E 

Tu és o meu amparo e o meu libertador, Não Te detenhas, Ho Deus meu. ) bis 

 

 



1161.  SE CONFESSARMOS. . . 

                       E          C#m           E      F#m     A        B7 

Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo  

                      E     7     A                        E         A      B7    E 

Para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 

 
  

 



1162.  JESUS CRISTO É SENHOR 

 
C         G               C                                                G 

Jesus Cristo é Senhor. Foi levantado dos mortos e é Senhor. 

           C   7                    F        Fm            C     G     C 

Todos o adorem, toda a voz confesse Que Cristo é Senhor. 

 

 

 



1163.  SE COMEÇARMOS A ORAR 

      G                         D                    G 

Se começarmos a orar este lugar treme  (2x) 

G7        C                G               D                 G 

  Elias orou e fogo caiu, Orou Josué e o sol parou. )bis 

 

  



1164.  EU QUERO SER. . . 

                     D                  A                                                       D 

Eu quero ser, Senhor, amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. 

                      D7                G                     D   Em           A           (G)   D 

Toma a minha vida, fá-la de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. 

 

  

 



1165.  DESPERTA MEU SER 

                                          C                Dm7          G 

Desperta meu ser, Para amar-Te, Ho Senhor.  

                                     Dm7 G                C                    7 

Desperta meu ser,  Para derramar-se diante de Ti. 

                               F                        G         Em7              Am     

Faz-me entender Teu amor por mim  E assim amar-Te mais, 

                            Dm7                 G                C 

Fluindo de um coração rendido a Ti. ) bis 

 



1166.  EM MEU SER 

         D  F#m  Bm  F#m G       A    G          A    D   F#m  Bm  F#m G       A           D 

 Em  meu   ser     glorifica-Te, glorifica-Te. Em  meu    ser    glorifica-Te, Senhor. 

 Em meu canto glorifica-Te, glorifica-Te.  Em meu canto glorifica-Te, Senhor. 

 Na igreja glorifica-Te, glorifica-Te. Na igreja glorifica-Te, Senhor. 

 



1167. EU SEI QUE JESUS ESTÁ VIVO 

 

                 C                            G       F          G              C           7 

Eu sei que Jesus está vivo. Eu sei que Jesus vivo está. )bis 

             F                   G   Em        Am       F        G              C         7 (G) 

Porque Ele em minha vida se manifestou e Seu amor em mim ficou (2X) 

Agora eu vivo p'ra Ele, A vida que Ele me dá.)bis 

Porque Ele. . . 

 

 



1168.  VOU SERVIR-TE 

                  C                                          G               C    

 Vou servir-Te porque Te amo, Nova vida Deste a mim. 

                                                              G             C   7 

 Nada eu era, mas Tu me achaste. Nova vida Deste a mim. 

         F                   C                                    7 

 Mágoas, vidas tristes, Eis porque Tu foste ao Calvário. 

               F                  C                  G                 C 

 Eras o que eu ansiava, Nova vida Deste a mim. 

 



1169.  EIS-ME AQUI, SENHOR 

                   C                               Em                  F                        Dm             G 

Eis-me aqui, Senhor, venho-me render, Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer) 

                     C                        Em        F                         G            C        G 

P'ra que a cruz no meio da adoração,  elimine o que é da velha criação                ) Bis 

 

 

                   C              Em           F               G                                 C        G 

    Eu sei Senhor que é direito Teu, mudares tudo em alguém como eu,               ) 

                         C              Em                   F                 G            F       G        C 

    Se isso é o melhor que tens p'ra minha vida,  Só me resta em amor te obedecer )Bis
         

Eis-me aqui .. 

 

  

 



1170.  AO ORARMOS SENHOR 

           D                 G                   A                         D 

Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, 

                      Bm                   Em                 A 7             D    7 

Para o mundo agitado esquecer, cada dia Tua vida viver. 

                  G                        F#m           Bm                        A 

Nossa vida vem, pois, transformar: refrigério à alma nos dar. 

                 D                       G               Em        A          D     

E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. 

 



1171. PURIFICA-ME 

    E   B  C#m          F#m        B          E   B  C#m                F#m             B        

 Purifica-me, meu coração, e espírito, Purifica-me, Tu Deus és tão bom, e forte 

        E   A    B         E      A          B         E           B       E            A        B 

 De Ti preciso, Minha vida te anseia, Para ser santo, cada vez mais perto de ti, 

            E                   B           E      A        E           B          F#m      B       A     E 

 Eu quero ser santo, junto de ti meu Mestre e Senhor, Pronto a te servir.  

 



1172. JESUS É TEU AMIGO  

 

A        E     D          A   D        A             E            

A-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lé-luia A-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lé-luia  (2x) 

  Jesus é teu amigo, amigo, amigo;  

  Jesus é teu amigo vem cantar. 

  Jesus é teu amigo, amigo, amigo; 

  Jesus é teu amigo vem. . . cantando:  

A-lá. . . 

  Distribui o teu sorriso, sorriso, sorriso;  

  Distribui o teu sorriso vem cantar. 

  Distribui o teu sorriso, sorriso, sorriso; 

  Distribui o teu sorriso vem. . . cantando:  

A-lá. . . 

  Com os outros bate as palmas, As palmas, as palmas; 

  Com os outros bate as palmas vem cantar. 

  Com os outros bate as palmas, As palmas, as palmas; 

  Com os outros bate as palmas vem. . .cantando:  

A-lá. . . 

  Ergue a mão do teu amigo, amigo, amigo; 

  Ergue a mão do teu amigo vem cantar. 

  Ergue a mão do teu amigo, amigo, amigo; 

  Ergue a mão do teu amigo vem. . . cantando:  

A-lá. . . 

 



1173.  SE ÉS SALVO. . . 

                     E                                  B7                                                E7 

Se és salvo e tens certeza diz amem Se és salvo e tens certeza diz amém. 

           A                                 E                                   B7                                 E 

Se és salvo e tens certeza, Tua vida é uma beleza. Se és salvo e tens certeza diz amém. 

Se és salvo e tens certeza bate as palmas. (2x) Se és. . . bate as palmas. 

Se és salvo e tens certeza estala os dedos. (2x) Se és. . . estala os dedos. 

Se és salvo e tens certeza assubia. (2x) Se és. . .  assubia. 

Se és salvo e tens certeza bate os pés. (2x) Se és. . . bate os pés. 

Se és salvo e tens certeza faz os cinco. (2x) Se és. . . faz os cinco. 

 



1174.  PORQUE RAZÃO. . . 

            E                             F#m           B                        E 

Porque razão tu temes o futuro, e o amanhã te faz preocupar?  

      E                                     F#m          B                     E  

 Se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há-de cuidar. 

                  B                  E         B              E         

Sabe o que precisas, auxílio não nega.  

    E                                           F#m          B                     E  

 Se Deus das avezinhas tem cuidado, Também de ti há-de cuidar. 

 



1175.  SOU UMA FLORZINHA 

    C                          F      C                               F     C 

 Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus.  

      G             F             C       G           F                    C 

 Abro a boquinha para falar, Fecho os olhinhos para orar. 

              C                         F    C       F     G   C 

 Sou uma florzinha de Jesus, Sim, de Jesus. 

 

Sou um soldadinho de Jesus (2x) Não ando nas trevas só 
ando na luz (2x) 

Sou um soldadinho de Jesus, sim de Jesus. 

 

 

 



1176.  CRISTO MANDA. . . 

 Cristo manda que subamos mais. (2x) 

 Olhando o mundo baixaremos mais. (2x) 

 Porque subindo e baixando, Nunca chegaremos. 

 Subamos (2x)  

 Olhando pra Cristo cada dia mais. 

 

 



1177.  VI JESUS NA ENCRUZILHADA 

 Vi Jesus na encruzilhada: Dois caminhos há. 

 Satanás lá estava e disse: Segue por aqui,  

 Muitas alegrias tenho para dar-te a ti. 

 Porém, eu disse em Jesus Quanto de bom me dá: 

 Perdão dos meus pecados, 

Os céus bem preparados  

 Assim Deus me guiará. 

 



1178.  DÁ UM SORRISO 

  

  E         F#m7  B               E       C#m                  F#m   B           E 

Dá um sorriso só,  Sorriso aberto.      Sorriso certo, cheio de amor.   ) bis 

                     B                  E       C#m             F#m                  B                E           

Quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo, Mesmo quando não dá. 

                         F#m              E         C#m      F#m            B          E          

  Tropeça aqui, ai, cai acolá. Mas logo se levanta e começa a cantar.  (2x) 

 

 



1179. DÓ, RÉ MI. . . 

Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. (2x) 

Não importa o tom, eu quero é cantar, ) 

      Canções que falem de Jesus.             ) bis 

 

Se for em Dó, eu canto a Jesus; 

Se for em Ré, tu cantas a Jesus; 

Mas, se for em Mi,Eu canto mesmo assim.   )  

       Eu quero é louvar a Jesus.            ) bis 

 



1180. COM CRISTO NO BARCO 

   E                                    B                                                        E 

Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, Vai muito bem,  

                 E                                     B                         A            B  E 

  Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal.  

 



1181.  QUEM É O REI. . . 

Quem é o rei da selva? Quem é o rei do mar? 

 Quem é o rei do universo   E quem é o meu rei? 

 Eu digo: J-E-S-U-S, Jesus. Ele é o meu Rei. 

 Ele é o Rei do universo, Da selva e do mar. 

 Blá, blá, blá, blá blá, blá, splash 

 

 



1182.  DÁ-ME A MÃO 

    E                                                                                            B 

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

                E              7                A                         E              B         E  

 Se o teu coração é igual ao meu  Dá-me a mão e meu irmão serás. 

                          A                   E                   B                          E 

 Dá-me a mão, Dá-me a mão, Dá-me a mão E meu irmão serás.)bis 

 

 



1183.  LÁ POR SER CRIANÇA 

  E                          A                                         B  

Lá por ser criança gosto de Jesus. Ele é minha esperança, 

   E                                      A 

Ele é minha luz. Sempre está comigo quando estou a orar. 

                                   E                B         E 

 Ele é meu amigo, não me vai faltar. 

  

 



1184.  CRISTO PRIMEIRO 

Cristo primeiro, então eu. Que palavra se vai escrever? 

Antes de eu, põe um C.  Logo, o Céu bem escrito vais ver. 

Sabem que C é de Cristo a inicial, 

Eu representa meu ser pessoal.  

Põe, então,Cristo em primeiro lugar, 

e logo o Céu vais gozar. 

 

 



1185.  NÃO ME IMPORTA SE O SOL. . . 

 Não me importa se o sol não brilhar:  

 Jesus é meu, sim, sempre meu. 

 Não me importa se escurecer,  

 Cristo comigo está. Nunca me desampara, 

 Sim, seguro estou. Nas horas difíceis, sim,  

 Cantando eu vou, Sempre alegre, alegre. 

 Pois, não me importa se o sol não brilhar:  

 Cristo comigo está.  

 



1186.  TOC, TOC, TOC 

             C                                                G  

Toc, toc, toc. Alguém me bate à porta! 

                   F                                          C  

Toc, toc, toc. Alguém deseja entrar! 

                                                     C7                  F 

 É o mal querendo um lugarzinho. 

                                                C            G              C  

Não, não, não, tu não podes entrar. 

                                      C                                                 G   

        Toc, toc, toc. Alguém me bate à porta! 

                                 F                                              C 

 Toc, toc, toc. Alguém deseja entrar! 

                                                          C7                 F 

 É Jesus querendo a casa toda. 

                                                 C             G                      C 

 Sim, sim, sim,  Oh vem em mim morar. 

 



1187.  SE SATANÁS ME TENTA 

 Se satanás me tenta,  respondo:  

não (3x) 

 Pois sou do Rei Jesus soldado.  

Se Cristo me convida respondo:  

sim (3x)  

Pois sou do Rei Jesus soldado. 

 



1188.  SE JESUS TE SATISFAZ 

            C              G                   C   FC          C              Am                G 

 Se Jesus te satisfaz bate as palmas.     Se Jesus te satisfaz bate as palmas.  

         F                           C                                        Am               G                   C   FC   

Fica aí no teu cantinho, Cumprimenta O teu vizinho, E agora bem baixinho Bate as palmas. 

                                      G                 C        C             G                   C   FC  

 Bate as palmas, outra vez. Se Jesus te satisfaz bate as palmas. 

        Está em Cristo a salvação levanta a mão.Tens em Deus a tua fé fica de pé; 

 Vamos todos nos sentar, Um sorriso vamos dar, E agora bem baixinho bate as palmas. 

 Bate as palmas, outra vez. Se Jesus te satisfaz bate as palmas. 

 



1189.  A BÍBLIA É UM RÁDIO 

         D                         A                                            D 

 A Bíblia é um rádio de Deus, Trazendo a mensagem do Céu  

                         F#m           Bm       D7       G  

A todo o mortal, contrito e leal.   

                                   D              A           D 

Sim, a Bíblia é um rádio de Deus.  

                                   G               A           D 

Sim, a Bíblia é um rádio de Deus 



1190.  DANIEL ORAVA A DEUS 

 D         G                   D                  A    D                         G           D         A     D 

Daniel orava a Deus ,Três vezes por dia. Logo, em tempos de aflição, Deus o socorria. 

              7           G             D            A        D                      G        D       A     D 

 Quando foi aos leões pelo rei lançado, Não temeu, mas confiou e foi libertado. 

 



1191.  NO MEU BARQUINHO 

D                                                            A 

No meu barquinho eu vou, Sobre o mar profundo.  

                                                             D 

O vento é forte e fraco eu sou, E a noite é escura. 

                                                     G  

Mas, sozinho não estou, Cristo é o meu Guia.  

                      D          A                      D 

Em resposta à oração,Torna a noite em dia. 

 



1192. HO, HOSSANA 

                 E                                 A             B      

Ho, ho, ho, hossana; a, a, aleluia.  

                E                      C#m     F#m      B                  E     A E 

Ele, Ele Ele ama-me, e tenho alegria no Senhor.   )Bis      

           E                                                               A                       B  

Porque assim Deus o mundo amou Que o Seu filho entregou  

                                    E                                            C#m 

Para que todo aquele que crê  

                                   F#m          B            E      B 

 Não se venha a perder.          Ho. . . 

 



1193.  SE O DIABO VEM 

 

          C                                       G                      C      (7) 

 Se o diabo vem ao teu coração E te diz: deixa-me entrar.      ) bis 

                  F                            C          Am          G                 C  7 

 Diz-lhe: Não, não, não, Cristo vive em mim, Não há lugar para ti.   ) bis 

 



1194.  MAIS VASTO QUE O MUNDO 

 

     C                                    7                               F 

Mais vasto que o mundo, Inda mais alto que os céus,  

                 G                      C                  G                C 

Mais fundo que os mares, é o amor de meu Deus. 

                                                    7                         F 

Eu sou tão fraquinho,Tenho, porém, no Senhor,  

                   Fm                  C                             F    G   C 

Santa alegria e prazer, Todo o dia, No Seu amor. 

 



1195.  POSSO SER UM MISSIONARIOSINHO 

 

 Posso ser um missionariozinho, Se falar de 

Cristo ao companheirinho.  

Posso trabalhar em minha terra,(casa, escola, 

Igreja); Manda-me, pois, Senhor. 

 Hei de orar e trabalhar fielmente; Caso 

Deus me chame, seguirei contente  

Para os campos que vão branquejando. Dispõe de 

mim, Senhor. 

 

 



1196. HOMEM TORTO 

                               C                     F  

Havia um homem torto, 

                      C  

O homem era mesmo torto. 

                       F 

 Morava numa casa torta, 

                      C  

Sua vida era mesmo torta. 

                                     C7                      F 

 Mas um dia a Bíblia encontrou 

                                      C           F      G       C 

 E tudo o que era torto, Jesus endireitou. (2x) 

 

 



1197.  PERANTE OS HOMENS 

                         C                                    G  

Perante os homens sou tão grande,  

                                                             C 

Mas, perante Deus sou tão pequeno. 

                               C7                          F 

Às vezes eu sou tão travesso  

                           C                 G                             C 

Que me esqueço do amor que não mereço. 

                 C                                  G                       C 

é o amor de Deus. (2x) é o amor que me faz feliz. )bis 

 

 



1198.  STOP!!! 

 

Stop!!! , Eu vou contar-te, O que Cristo fez por mim. )bis 

 

Ele me salvou e me deu perdão,  

Agora vive em meu coração. 

Stop!!! , Eu vou contar-te,  

O que Cristo fez por mim. 

 



1199.  ZAQUEU 

         C 

Zaqueu era um homem baixo,  

Porque nunca mais cresceu. 

A uma árvore ele subiu ;  

                                  G              C 

para ver o Salvador. (2x) 

                  C       

Passando Cristo por ali o viu e o chamou: 

-"Zaqueu desce depressa,  

                                    G                   C  

Que em tua casa entrarei eu."(2x) 

 



1200.  SOLDADO DE JESUS 

             C       

Mesmo que eu não marche na infantaria,  

                  G                               C 

Nem na cavalaria,Nem na artilharia eu vá, 

                  G                     C 

 Nem aviador, seja eu aqui,Soldado de Cristo eu sou.  

 

Soldado de Jesus.  Soldado de Jesus.   

 Mesmo que. . . 

 



1201.  PRATA E OURO 

             A                       D              E                        A 

  Prata e ouro não tenho, Mas isto que tenho te dou. 

                         7                D             E                          A 

  Em nome de Cristo de Nazaré, Levanta-te e põe-te de pé. 

  A                              D                                                     A 

Andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus.  

               7                           D                 E                     A 

  Em nome de Cristo de Nazaré Levanta-te e põe-te de pé. 



1202.  MENSAGEM BOA 

Mensagem boa, eu tenho a dar aos filhos de além-mar, 

Que não conhecem a meu Rei e assim direi: 

Por nossas culpas padeceu, Mostrando o Seu amor. 

Contente, pois, eu cantarei:  Deus é amor. (3x) 

 

Na China, Índia e Portugal e terras em geral, 

Cantando, falarei do amor do meu Senhor  

Nas belas ilhas e além-mar. Onde a mensagem for,  

Alegre vai o alegre som: Deus é amor. (3x) 

 



1203. O SENHOR DEUS 

               G          D                 Em              G         D        Em 

  O Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te salva 

 G        D      Em        C                     D               C                 D 

 Sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará, e deixará sobre ti 

              G D Em           G D Em          C  D              C   D           G D Em 

 A Alegri-i-i-a,  a  alegri-i-i-a  A Alegri-i-i-a,  a  alegri-i-i-a  , Deixará 

 



1204. ENCHE-ME DO TEU RIO 

  

        Em                            Am   7      D          7  G                   B7 

 Enche-me do teu rio de Amor, da Tua alegria necessito p’ra viver ) 

      Em                            Am            B7              Em (E7)         

 Envia a suave chuva lá do céu, que satisfaz meu ser                ) bis 

 

            Am D             G  Em                   Am      B7         Em 

Em tempos como este,    que a Tua bênção caia em mim 

             Am D          G    Em                   Am      B7         Em 

Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim 

 



1205. SENHOR, MEU DESEJO 

G                     Em       C   G   D  Em    D    G        F  D 

Senhor, meu desejo, é Te honrar  E de coração Te adorar 

 G                                 Em       C   G   D        Em      D   G                F  D 

Com tudo o que há em mim Te dou louvor,  A minha adoração é só p’ra Ti  

 G                   D                          Am         C    D      G 

Te dou meu coração e todo o meu ser, p’ra Ti quero viver        ) 

 G                      D                          Am         C            D        G         (D7) 

Todo o meu respirar e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim )bis 

     

 



1206. QUANTO A MIM 

C7             F7                  E7 9                     Am                   Gm7 

Quanto a mim Deus encontrou-me, Quanto a mim me deu um lar 

C7           F7                          D9             Dm7  C   F  G 

Quanto a mim me deu uma família, e não mais estarei só 

              F              E7 9           Am              D9 

A minha vida é abençoada, e no ceu há um galardão 

          C           Am         Dm7   G     C         (G) 

Então eu e meu lar serviremos ao Senhor 

 

                    C       C6           C7            C                  F        F6           F7          F6         

 Eu tenho Jesus, Jesus, Ele me chama Seu Ele me levanta, eleva, Sou atraído a Ele 

        C                         Am                         C                           F 

 Deus está em mim, certeza eu tenho,  Deus está em mim, dentro de mim, 

                 C                  Am   Dm7          G       C                 

 Quanto a tí, Quanto a mim, serviremos ao Senhor. 

 



1207. Aleluia! Teu amor me faz cantar 

           G*                        G/C                          D#4                      G/C 

É maravilhoso e não muda nunca. Como uma montanha segura-me a Ti 

                    G*                      G/C                      D#4                       G/C 

Tão grande mistério, Como me elevas Se estou cercado , Teu amor me salva 

                 G          D         Em                C 

  Aleluia! Aleluia! Aleluia! O Teu amor me faz cantar 

 

Tão surpreendente, sinto-o a crescer. Nasce uma alegria, do fundo de mim 

 

Sempre que Te vejo, a Tua bondade brilha.  E sinto esta canção a crescer em mim.  

 



1208. Aleluia! Deus é Rei 

            E         B7 E      A                B7          E        B7        A          B7                E 

 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Deus é Rei!    Aleluia! Aleluia! Aleluia! O nosso Deus é Rei. 

               B7                           A                 E              B7                            E  A E 

 Ele mostrou o Seu poder, o pecado Ele venceu.  Triunfou sobre as trevas e a morte. 

                  B7                             A                E     D                 A                   B7 

 Ele quebrou nossas cadeias e delas nos libertou. P’la Sua misericórdia nos salvou! 

 



1209. Amor fiel 

Amor fiel és meu p’ra sempre por causa da Tua morte 

Amor fiel és meu p’ra sempre por mim pagaste o preço 

Senhor! És meu Salvador Teu amor não tem fim  

Em Ti esperarei  

Nunca me deixas só (2x) 

  

Graça sem fim vem da Tua mão, enchendo todo o meu ser 

Graça sem fim vem da Tua mão, Renovas o meu viver 

 

 



1210. Amigo fiel 

   F       C      Dm             Gm      C   F     C     Dm         Gm        C 

 Não há maior, não há igual a Ti,     Amigo fiel, Consolador Tu és  

 

         Gm                   C        Gm             C 

  Eu quero me entregar, eu quero derramar 

              F                         C   Dm    F                       C     Bb 

              A minha vida em Teu altar, A minha vida em Teu altar 

 

Atrai-me Senhor eu correrei para Ti, Em Teus braços de amor me esconderei, Atrai-me  

 

     Eu quero.. 

 

Bb                         F       Gm                       Dm 

 Tu me sondas e conheces vê se há em mim algum caminho mau 

Bb                     F       Gm                          Bb            C  D     7      G(sobe para G)       

És o meu esconderijo Tu me cercas com alegres cantos de livramento 



1211. A presença de Deus está aqui 

Creio na promessa que nos deu Cristo Jesus  

Que estará presente em Espírito e em meu ser Se manifestará. 

E este é o lugar, e a hora é esta e estamos aqui com fé. 

Quando reunidos em lugar vemos: amor e poder. 

  

Creio que, a presença de Deus está aqui 

Seu poder manifesta-se em mim, é profundo e reina aqui. 

Creio que a presença de Deus está aqui. 

Dois ou três se juntam em nome de Cristo Jesus. 

Então teremos resposta. 

Com Sua presença reinando aqui. 

  

Nada poderá parar o grande poder de Deus . 

Colocou em nossas mãos, força para vencer. 

Mais alto que os céus, profundo como o mar  

em nossos corações, deixou-nos o amor. 

 



1212. Anseio Te encontrar 

Anseio Te encontrar, vem, eis Teu lugar 

Eu quero Te encontrar, revela-Te a mim 

  

   Ao esperar, eu sou forte em Ti, ao orar tu me atrais a Ti  

   E de pé Te dou louvor, só Tu és, só tu és o meu Senhor – 2x 

 

 



1213. Ao único 

               D                    A                    Bm               G                 D 

Ao único que é digno de receber a honra e a glória, ) 

                     Em                  A           D                   D7 

      A força e o poder ao Rei eterno e imortal             ) 2X  

                    G               Gm              Em             A                  D         A          

Invisível mas real a Ele ministramos o louvor         ) 

                                          Bm      A      G        A           D  

Coroamos a Ti oh Rei Jesus – 2x 
                               G                     A                     F#m                      Bm      G 

Adoramos o teu nome nos rendemos a Teus pés 
                                                  Em                   A                   Bm        (D) 

Consagramos todo o nosso ser a Ti. 

 

 



1214. Adoração 

             D                     A                            Em                          A 

  Não há som no ar, nada há pr’a esconder e ao me aproximar,  

          D                     A                    Em                               A 

  Quero-Te oferecer, algo com valor que mostre o meu amor 

 

Em                       D        A                                  Em                        D             A 

Dar-Te mais que uma canção Que uma canção só por si, Não é o que queres de mim.  

Em      D                A                                 Em                   D         A   

Tu lês todo o meu viver, vês o que ninguém vê, Tu sondas meu coração 

  

     D                                 A                 Em                               G         A      D 

 Eu estou de volta em adoração, o porquê está em Ti,  Tu és a razão Jesus 

                                       A                Em                        G        A        D 

       Peço perdão por tudo o que fiz, O porquê está em Ti, Tu és a razão, Jesus. 

 

   Rei de amor sem fim, Não dá p’ra expressar Tudo o que és pra mim, 

   Fraco e frágil sou mas te entrego o meu ser, O que sou Te dou. 



1215. Belo Senhor 

     G                 D                   C                      Cm 

 Belo Senhor, meu Salvador, Tenho a certeza que os meus dias  

          Em7                   A7                           A Am7  D 

 Estão em Tuas mãos, moldados ao Teu perfeito plano. 

 

 Com amor me chamas á Tua presença me atraindo, por Teu Espírito. 

       Ensina-me Deus a viver os meus dias, por Teus olhos. 

 

  Em                  D                    G                  G/C           D    Em              A7      A    Am7 D 

Estou cativo da Tua chamada... separa-me, Sei que pertenço a Ti, ó Deus... eis minha oração: 

 

   G             D              Am7      D       Em7  F                    C                     Am7   D 

  Toma-me, molda-me, usa-me, enche—me. Entrego o meu ser nas mãos do Olei— ro. 

  G            D                 Am7       D         Em7        F                C                     Am7 D 

  Chama-me, guia-me, dirige-me, vive em mim.  Entrego o meu ser nas mãos do Oleiro. 

 



1216. Corpo e Família 
     A                  E              A       F#m7         C#m7       D                A 

Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado 

    Bm                     D              E               A               E          A       F#m7              C#m7 

Coração que é inspirado por Jesus, Como fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo 

        D                  A     Bm              D                 E  

Te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão  

 

                 A                            E        C#m7           F#m     Bm7   D                  E    

 Somos corpo e assim bem ajustado, Totalmente ligado, unido vivendo em amor 

                 A                            E        C#m7            F#m     Bm7            D               E 

 Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, Expressando a glória do Senhor  

                 A                             E       C#m7                     F#m     

 Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo,  

 

 D7      Bm      D       E        A       F#m               Bm         D E    A    

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

 D7      Bm      D       E        A       F#m               Bm          D E   A    

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

 



1217. Cantarei Teu amor 

( E  F#m/E  A  B)                                      

Sobre as montanhas, sobre o mar Teu rio de amor flúi sobre mim 

A Ti abro meu coração para que me possas libertar 

Eu estou feliz por estar aqui e a Ti levanto as minhas mãos  

Eu cantarei o Teu amor pra sempre 

 

   ( E    F#m/E     A     B)                                      

  Cantarei Teu amor pra sempre (4x) 

                         

      ( F#m   C#m7   A    B ) 

 É algo diferente, estou tão alegre Mas quando o mundo vir a luz  

  Sentirão também o Teu grande amor 

 



1218. Clama ao Senhor 

 A               E            F#m           E            D                 A       D        A                       G   Bm  E 

Meu  Jesus, Salvador, Senhor não há como Tu. Todos os dias, quero louvar O teu maravilhoso amor. 

    A             E    F#m        E              D                    A       D                A                     G   Bm  E 

Conforto, escudo, És minha torre de refúgio Em cada sopro, tudo o que sou, sempre Te vou adorar. 

 

         A           F#m            D             E                A            F#m       D                 E 

 Clama ao Senhor toda a Terra a cantar.  Poder, majestade, louvor para o Rei 

 A                      F#m             D                    E  F#m      E 

 Montanhas se curvam e o mar a rugir ao som do Teu nome 

 A           F#m         D                   E         A            F#m         D               E 

 Louvo a obra que vem das Tuas mãos. Declaro que te amo e estou firme em Ti 

      A             F#m        D                      E           A 

 Nada se compara às promessas que tenho em Ti 



1219. Cantaria sem parar 

Cantaria sem parar o que fizeste em mim 

Louvaria sempre a Deus o Teu grande amor 

  

Arde em meu coração para poder dizer 

Como Tu me salvaste e esqueceste meu pecado 

  

Senhor quero gritar assim em todo o lugar 

Se Tu estás por mim que será contra mim. 

 



1220. De glória em glória 

De glória em glória Te vejo,  

Quanto mais Te conheço quero saber mais de Ti 

Senhor tal qual o oleiro. 

Quebranta-me transforma-me  

Molda-me à Tua imagem Senhor. 

  

Quero ser mais como Tu, ver a vida como Tu 

Enche-me do Teu espírito e reflectir ao mundo Teu amor. 

 



1221. Desperta o louvor 

    C                                              G                             Am                   F                  G 

Regozijem-se os céus e se alegre a Terra. Que o povo de Deus Lhe dê louvor por todo lugar 

                             C                       G                          Am                       F                    G 

Aquele que está no vale, erga a sua voz e o que está no topo do monte, Se alegre e Lhe dê louvor 

                                                C                          G                    Am             F 

Desperta o louvor, Dá-lhe o teu amor, Desperta o louvor e adora o Santo de coração 

               Dm                     G                      C 

 E com tudo o que há em ti, Desperta o louvor. 

 



1222. Deus reina em mim 

            G       D        C           D            G             D      C               D       Em 

 Sobre toda a Terra e também no céu, No amanhecer reinas com poder, 

                D      C                      D   Am                          C            D        G 

 Mas o meu clamar, Deus o meu querer,  É que Tu reines em mim Senhor. 

 

          G     D             C            D         G              D       C             D        Em 

 Deus, reina em mim com Teu poder. Sonhos vem cumprir em meu viver.  

                       D       C                   D    Am              C          D        G     (Am) 

 Tu és Senhor de tudo o que sou, Então reina em mim Senhor. 

 

 No meu pensamento, em cada palavra, Que o meu viver possa reflectir 

 Pois és mais pra mim do que todo o ouro, Então reina em mim Senhor 

 



1223. Desperta meu coração Deus 

         D                                       A                                             G                        D      

 Desperta meu coração Deus, Desperta meu coração. Eu quero ver-Te, Eu quero ver-Te 

                                         A            Bm         G                                 A     

 Ver-Te alto e elevado, brilhando com a luz da Tua glória 

                                                       Bm                     G                  A 

 Derrama em nós Teu poder. Ao cantar Santo, Santo, Santo. 

         D                               A                              G                                           D 

 Santo, Santo, Santo,   Santo, Santo, Santo,   Santo, Santo, Santo,   Eu quero ver- Te  

 



1224. DIA A DIA EU 

(E/B/G#m/F#) 

O que dizer Senhor, Tu me deste a vida e eu  

Não consigo explicar tudo o que Tu és pra mim  

Tu me salvaste e eu entrego tudo a Ti  

Que cada dia eu seja uma luz a brilhar 

  

Dia a dia eu crescerei na Tua Palavra  

O meu desejo é conhecer-Te mais e mais  

Senhor guia-me em cada passo que eu der 

Que cada dia brilhe como luz para as nações 

 (B/E/G#m/F#) 

Dia a dia eu vivo para Ti, Dia a dia eu te seguirei 

Dia a dia contigo eu vou andar 

(E/B/G#m/F#) 

É pra Ti que eu vivo cada dia (3x) 

 



1225. Deus supremo és 

       G         C       D C G    C           D      C       D      G  Em          C                           D    

 Deus supremo és, soberano em glória, És incomparável, maravilhoso em Tua formosura, 

                                  C      D      G Em           C                         D         

 És incomparável, maravilhoso em tua majestade. 

 

                         G          C      D                  G               C       D                      G  

  Não há outro deus como Jeová, Não há outro deus além do Senhor  

                            F       C           D        G                  F       C     D                      G   (C) 

  Não há no céu, não há na Terra,  Não há no mar deus como o Senhor 

 



1226. Desde que Te encontrei 

Desde que Te encontrei, nunca mais fui o mesmo 

Em tudo mais que procurei só achei desilusão 

  

Mas em Ti descobri o sentido da vida 

O perdão e a paz que sarou minhas feridas 

Nada neste mundo me satisfaz 

e quero mais e mais 

  

Sou insaciável na minha busca por Ti 

Desesperadamente te quero mais e mais  

Não posso passar nem um dia sequer 

Sem viver o Teu amor 

Sou insaciável, apaixonado por Ti (meu Jesus) 

  

Te amo, mais e mais, Te quero, mais e mais 

Te adoro, mais e mais, Te espero, mais e mais. 

 



1227. Estou tão seguro 

Em     D       G         Em   D  C      Em   D  G         Em D C       D           G         

Estou tão seguro, comigo estás. O Teu amor, não mudará em meu coração. 

         Em         C           D           G                  Em             C              D               G 

 Tão perto acredito que tu me susténs Em Tuas mãos eu pertenço, nunca me deixarás.   

 

Deste a Tua vida, no teu amor sem fim Me libertaste, mostraste o caminho e eu em 
encontrei. 

     Tão perto... 

C                     G               Em    B7                              Em C                 G 

Sempre tens estado a meu lado, mesmo quando não Te vejo. Pelos anos mostraste  

  Em       F    C         D 

mais de Ti, mais de Ti. 

     Tão perto… 

 



1228. Eu troco a vergonha 
 

(A/D/F#m/E) 

Eu troco a vergonha, eu troco o pesar  

Eu troco a tristeza pelo gozo de Deus 

Eu troco a doença, eu troco a dor 

Eu troco a tristeza pelo gozo de Deus 

  

Sim Deus, sim Deus, creio em Ti (2x) 

Sim Deus creio e digo amém. 

  

  Em tempos de luta Ele não me abandona,  

Não serei destruído, 

 eu sei que Ele cumprirá aquilo que prometeu   

  Seu gozo é minha força. 

                  E                                       G                     D 

Pode o choro durar uma noite mas gozo vem pela manhã 

 



1229. Ele é exaltado 

     E                    G#M                           A            F#m     B 

 Ele é exaltado, o Rei é exaltado, pra sempre eu o louvarei. 

     E                    G#M                  A                  B     C#m 

 Ele é exaltado, o Rei é exaltado Seu nome eu louvarei 

F#m            B          E           C#m     F#m         B     E                   A     G#m 

Ele é o Senhor, Sua verdade reinará.     Terra e céus, louvai o Seu Santo nome! 

          F#m                B                               E  

            Ele é exaltado, o Rei é exaltado pra sempre. 

 



1230. É tempo para adorar 

D                          G    D     A                             G 

Vem, é tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração  

D                                  G    D        A                                G                 D 

Vem, tal como estás para adorar.    Vem, diante de Deus tal como estás. Vem.  

 

    G                               D                    G                             D 

 Toda a língua confessará Tu és Deus. Todo o joelho se dobrará 

            G                  Bm                           G                A     D                

 E o maior tesouro será para aqueles que Te aceitarem já.  Vem. 



1231. Faminto 

                       D                       Bm             A           G 

Faminto a Ti vou pois Tu me dás satisfação 

                     D              Bm          A                    G 

Estou só mas sei que em ti encontro amor real 

                                 A                        G 

                                 D                         G 

Então espero por Ti – 2x 

                 D                       G          D                   G 

De joelhos a Teus pés Te dou tudo o que sou 

                           D              G        D                 G  

Jesus Tu és a razão do meu viver 

  

Destroçado eu vou a correr para os Teus braços 

Não é fácil, mas sei que Tu restauras o meu ser 

 Então… 

 



1232. Fui perdoado 

       D               G          A#            A           D           G      A#              A   
Fui perdoado, Tu foste esquecido,  Eu libertado, Tu condenado 

      D             G                  A#                       A            G                 A          D 

  Estou vivo pois Teu espírito vive em mim. Morreste mas vivo estás 

 D                              G                      D                                                      A#A 

Tremendo amor, como é que foi morreres por mim Tu que és meu Rei 

       D                                   G                           D 

Tremendo amor sim, sei que vem de Ti é uma honra Te servir de 

                                                                              A 

 coração te exalto a Ti 

                                                      G     A                D 

De coração te exalto a Ti. 

                    D                   G                    D               G 

Tu és meu Rei - 2x  Jesus Tu és meu Rei – 2x 

 



1233. Guia-me Senhor 

      C                G           F                        C                          G            F          C   7  

Guia-me Senhor, por onde quer que eu for. Firma os meus passos cada dia em Ti 

                 F           G              C          Am               F            G                        C  7  

Mesmo como estou, o que tenho Te dou. Assim como sou eu quero entregar-me a Ti. 

                              F G                C Am     F                  G                       C Am 

 Minha vida, meu querer, meu coração meu ser Te quero entregar 

                                   F                      G                C               Am 

 Vive Senhor em mim, mostra-me como viver 

                    F              G                   C          Am    F            G                   C  

 Neste dia eu me consagro a Ti.  Neste dia eu me consagro a Ti.  

 



1234. Jesus Amado do meu ser 

             G            B                7    Em7        Am7             C/D  G 

            Jesus, amado do meu ser. Jesus, eu nunca Te deixarei 

                    B                      7     Em7                  Am7                C/D    G 

Toma-me em Teus braços de amor. Na Tua rocha eu vou ficar agora eu sei. 

 

                           D           Em         7            Am7           C   G 

             Eu Te amo e adoro. Mesmo se cair, eu p’ra Ti voltarei 

                          D                    Em            7           C                G 

          Salvador meu grande amigo. Sempre até ao fim eu Te segurei 

 



1235. Jesus Tu és o meu destino 
           E                                A      E                            A 

Jesus Tu és o meu destino, Jesus a minha esperança, 

                   F#m                 B         F#m                     B 

Onde irei sem Ti Senhor, onde irei sem Teu amor 

                            F#m                             B 

Minha vida está em tuas mãos, oh 

                                   E                               B 

   Jesus Tu és o meu caminho, 

               C#m                      G#m           F#m           B 

   Sempre em Ti vou achar, toda a paz que precisar, 

                    C#m             G#m               F#m           B  

   Meu viver, vou fazer tudo o que tens pra mim. 

                      C#m            A               C#m            A 

   Força Tu me dás para as lutas enfrentar, 

                            F#m               D                  B 

contigo eu vou contar.         Eu sei... 

 



1236. Jesus em Tua presença 

          E                   A             B             E             E                    A             B             E          

 Jesus em Tua presença  reunimo-nos aqui.  Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti. 

                                                     C#m7   G#m    A            B        E  

   Pois um dia a Tua morte      trouxe vida a todos nós.  

        E                           A           B              E 

   E nos deu completo acesso ao coração do Pai. 

 

 

                      C#m         G#m          C#m   G#m AB  C#m                  G#m 

   O véu que separava, já não separa mais,   A luz que outrora apagada   

               A         B                     C# 

    agora brilha e cada dia brilha mais. 

      A              B   E C#m    A           B           C#m  A   B        C#m             F#  

  Só pra Te adorar,      e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido,  

        E         B     A    E 

    estamos nós aqui. 

 



1237. Levantai 

    Em                           A7     Em                         A7  Gm                      A7 

   Ao entrar em Tua presença, com sacrifício de louvor, Eu te exaltarei cantando:  

 Gm                             A7    Em                         A7           Em                      A7 

Bendito é o Teu Santo nome. Toda a glória eu te quero dar, minha culpa Tu levaste. 

     Gm                                 A7    Gm                              A7 

     Estou completo em Tua justiça. Bendito é o Teu santo nome. 

 

 

                 D                   G                         A    D            G                A 

                 Levantai! Seu nome erguei bem alto! Levantai! Exaltai o Senhor! 

                   D                    G                       A     G       A        D 

                   Levantai! Seu nome erguei bem alto! Exaltai o Senhor! Levantai!  

 



1238. Meu desejo és Tu 

                  F#m              D2             A2   F#m           D2           E4 E 

 Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor 

             F#m        D2    A2                   F#m   G                                E4 E 

 Nada há como estar em Tua presença, ninguém se compara a Ti 

 

      F#m         D2          A2  F#m D2   A2       F#m       D2    A2            F#m 

 Gozo e conforto me dás Vida e esperança, És minha paz, minha segurança 

                                         G                               E 

 Ninguém se compara a Ti 

 

                                          D2        A2               D2            A2 

 E o meu desejo és Tu, minha canção é para Ti  

                                      D2            F#m      E      D2   E          A2 

 Meu coração, anseia se entregar a Ti       Senhor 



1239. No refúgio  

                      G                               C       Em          D       C         

 No refúgio, num lugar a sós. No silêncio Tu estás. 

      G                                       C                        Em               D         C 

 No refúgio eu espero para aprender Algo de Ti, quero conhecer-Te mais. 

                 G               D      Em              C     G                D           C      

  Senhor eu quero, conhecer-te mais. Eu quero ouvir a Tua voz,  

         G               D            Em             C          G              D      C  

                Aproximar-me a Ti Eu quero ver quem és, conhecer-te mais. 

 

 Prossigo p’ró alvo final, há um prémio a ganhar. Seguir-te deixando os 
fardos p’ra trás  

 Correr p’ra ti, quero conhecer-te mais. 

 



1240. O Teu nome exaltarei 

           G          C            D   C   G         C                D     C 

  O Teu nome exaltarei.      Bom é Te cantar louvores,     

          G       C                       D C  G                          D 

  Estou feliz porque sou Teu, o meu Salvador Tu és 

 

           G           C            D          C                G 

  Vieste à Terra do céu pró caminho mostrar.  

                  C                  D          C           G 

  Da Terra para a cruz meu pecado pagar 

                  C                  D        Bm          C            D               G 

  Da morte para o céu Tu és o vencedor Eu te exalto ó Senhor. 

. 

 



1241. Olhando para os montes 

                               G                                              C                     G 

Olhando para os montes, para os rios e para os vales, 

                                     G                                     C                    G 

Na beleza das flores, dos animais e do céu azul,  

                                                 C        D            C            D 

Podemos ver quão grande és Tu 

                                                    D                         C  

Quão grande és Tu  ) 

                        D 

Quão grande és Tu  ) 

                                                                        G         Em 

     Quão grande é o teu amor          )  

                                                 C                                G               D 

Que mandaste Jesus, o Salvador  ) bis 

  

Quando a chuva cai, e quando o sol se levanta 

Na grandeza da floresta e nas ondas do mar  

Podemos ver quão grande és Tu 

Quão grande... 

 



1242. O dia passou 

              G                 D                       D7                G 

O dia passou, louvai a Deus, connosco está o Rei dos céus 

            G                     D                   D7                  G 

A noite vem, não há temor, paz e perdão vem do Senhor. 

              G                D                D7                  G 

Em breve me levantarei dando louvores ao nosso Rei. 

 
 



1243. O meu redentor vive 

      E7          A7                 E7           A7                      E7     A7       E7      A7 

 Eu sei que salvo estou. Seu sangue me libertou, Creio sim,      creio sim 

      E7          A7                  E7              A7                         E7    A7       E7      A7 

 Toda a culpa ele levou. Toda a dor na cruz suportou, Creio sim,     creio sim 

      B                   A                   B 

  Jesus venceu, sua vitória proclamarei 

                                     

                       E7            A7      C#m   B               E            A        C#m   B 

   O meu redentor, vive para sempre, O meu redentor, vive para sempre  

 

     D                  A                      E            F#m7             E                      B 

 Me libertou e me salvou, com gozo louvarei Seu nome. Seu reino anunciarei 



1244. Poderosíssimo 

G               Em                C          D        

O Senhor está no meio de ti, poderoso.  

  G                         Em          C              D 

Para te salvar se deleitará em ti, com alegria 

 G                    G7          C                       C7 

Calar-se-á por Seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo 

G               Em                C          D 

O Senhor está no meio de ti, poderoso, 

           G Em C D           G Em C D            G  

Poderosíssimo,    Poderosíssimo,     Poderosíssimo 



1245. Pelos montes 

  C   C/F               C        C C/B Am            Dm         G7/D   G7 

Vem encher meu coração,            traz Tua paz a este lugar 

  C   C/F                C        C C/B Am           Dm      G7/D   G7 

Que os meus olhos possam            ver a nação a cantar 

 

            C           C/B         Am                     Em          F    G 

 Pelos montes, até aos vales o Teu vento está a soprar,  

                 C         C/B      Am                   Em          F    G 

 Desde os céus p’rás nações, Tua glória está a brilhar. 

 

Pra que a luz inunde as Trevas, a cruz vamos levantar 

Que esta glória encha a terra como a água cobre o mar. 

  Pelos montes… 

F       Dm  Am    Em   F    Dm   G7/D   G7 

 Aleluia,     Aleluia,      Aleluia,     Aleluia. (4x) 

 



1246. Poder do amor 

     G      D         Em                   Bm       Em                        C                     D         Em  

 Hoje venho a Ti, renova meu ser, Senhor. Quero mais do amor, que encontrei em Ti, 

       G              D      Em                      Bm         Em                  C D                     G 

 Senhor, descobrir se ainda há fraqueza em mim. Não resistirá ao poder do amor 

  

             C          D                                 C  G       C          D                         C    G 

 Perto estás e o Teu amor me envolve,      Tu me atrais, guarda-me Senhor. 

           C             D                              C    G                        C                           D 

E ao te encontrar como águia eu me elevo. Pois tu me guiarás e eu sempre viverei 

                                                                                  G     

  Pelo poder do amor 

 

            G             D     Em            Bm      Em                 C           D         Em    G 

 Para Ti olhar, face a face quero ver. Vem reconhecer Tua vida em mim  

                          D      Em                   Bm Em             C D                         G 

 Vem-me renovar, tua vontade revelar. Viver cada dia, pelo poder do amor. 

 



1247. Nós Somos o Sal 

 G                           Am7    D                       G          C G 

“Nós somos o sal da terra.”     Foi o que disse Jesus (2X) 

                      C                          G       B7     E7 

Mas se o sal perder o sabor, como se há-de salgar ? 

                     Am    D                  C     G  C G 

 P’ra nada presta senão para lançar fora. 

                     Am7 D                   G  C  G                           Am7  D  

Nós somos o sal.   Nós somos o sal.    Nos somos o sal da terra,   

                   C  C/B Am G 

Nós somos o sal. 

 

 



1248. Pra sempre hei-de Te louvar 

  

P’ra sempre hei-de Te louvar.  

P’ra sempre hei-de te adorar 

  

Vivia nas trevas, hoje tenho a luz 

Vivia perdido, hoje eu encontrei, Jesus 

  

Salvador, Redentor 

 

 



1249. Que a paz de Deus reine em mim 

       F                           Bb     F       C   Dm   G   C  Bb                         F           Bb     C     Dm      

 Pai da vida Tu me cercas, junto a ti quero estar   Com tua ajuda correrei, a carreira ganharei  

                Gm         C         Bb        F 

 E que a paz de Deus reine em mim. 

       F                             Bb      F     C   Dm  G   C  Bb                         F       Bb       C         Dm      

 Jesus Cristo és meu consolo, fortaleza minha és. Andarei em tua verdade, toda a glória Te darei 

               Gm          C        Bb          F 

 E que a paz de Deus reine em mim 

 

         C                  Dm   Bb       F           C      Dm           Gm                C 

 Senhor eu necessito mais de Ti Aviva-me com verdade em meu Ser  

      Bb              F      Bb    C    Dm                     Gm         C        F          Bb 

 Oh! Jesus Cristo chega-me a Ti. E que o poder de Deus reine em mim 

                     Gm     C           F      Bb                Gm       C      Bb          F    

  E que o Teu poder traga vida e amor E que a paz de Deus reine em mim. 

 



1250. Quem é como Tu? 

E             A           E                           A              C#m                 A2                     B7 

 Quem é como Tu, e quem daria a sua vida por mim. Mesmo sofrendo em meu lugar? 

E                 A    C#m             A                C#m              A2                     B7 

 Como retribuir? Toda a criação espera em Ti. Tudo sustentas com Tua mão! 

 

                                     E                              F#m                 E                                       A 

E eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz. Elevo o Teu nome e em Tua graça eu descanso 

              F#m             B7                E   B7 

 Teu amor veio até mim. Me libertou! 

 

                                                E                                  F#m                           E 

        Estou confiando em tua palavra  Confiando na Tua cruz confiando no Teu sangue  

                       A                        F#m                  B7                        E 

        E em Tua fidelidade e o Teu poder trabalha em mim.  Transforma-me! 

 



1251. Vimos à Tua presença 

  E                                F#m              B7     F#m                    B7                   A7         E 

Vimos à Tua presença, cantar uma canção, Canção de louvor e honra pelo Teu auxílio Senhor. 

   E                          F#m                B7     F#m           B7                    A7          E 

 Deste a Tua vida, mostraste o Teu amor. Agora quero dar-te louvor de volta para Ti. 

 

                   G#m                   C#m (sem barra)       A                                    E        B7 

  És o Pai da criação, O Cordeiro de Deus És aquele que saiu deixando o túmulo vazio, 

         G#m                            C#m (sem barra)             A                          B7 

  Libertaste o Teu povo, concedeste a liberdade. Caminharei contigo, Noite e dia. 

 



1252. Tens meu coração 

              D                G        Em              A    Bm                  G           A  D 

  Tens meu coração e eu Te buscarei. Toma a minha vida e guia-me 

   D                G        Em               A   Bm                   G           A  D 

  Tens meu coração e eu Te buscarei. Que eu seja um sacrifício para Ti. 

 

  D           G         A     D     G             A      D           G           A          G       A      D 

Te louvarei Senhor e cantarei do Teu amor E ao buscar a Tua face, a Tua glória vem. 

 

 



1253. Te agradeço 

                             D                           G  Em         D           Bm        A 

        Por tudo O que tens feito,     por tudo o que vais fazer 

    D                             G             Em        D                    A                             G 

 Por Tuas promessas e tudo o que És, eu quero Te agradecer, Com todo o meu ser 

 

 

                                                 C           G      C         G   D 

   Te agradeço meu Senhor (2x) 

 

             D                               7                         G                       Em            G 

 Te agradeço por me libertares e salvares, Por teres morrido em meu lugar  

                   D        G                D        G                           D    G            A    D 

 Te agradeço, Jesus Te agradeço. Eu Te agradeço, Te agradeço. 

 



1254. Renova-me 

     A      D   E           A   D            A           E           A     D   E             A   D            A            E    7 

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

 

                                           A              E     F#m             Bm         D                Bm          E 

                Porque tudo o que há, dentro de mim,     necessita ser mudado Senhor 

                                 A               E                F#m    A     D          E                A        (E) 

                Porque tudo o que há, Dentro do meu coração, Necessita mais de Ti.     (F#m D E A) 

  

 



1255. Rocha eterna 

A                           D                           A          D                                            A 

Não há outra rocha nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno de nosso louvor.  

      E                           A                    F#m                   D         

 Ele é a rocha da salvação. Provou ser pra nós verdadeiro e fiel. 

     A                            D                          A 

 Não há outra rocha nem há deus como nosso. 

 

                       A     D      A          E                A     D      A          E 

  Rocha eterna! A rocha é Jesus. Rocha eterna! A rocha é Jesus. 

              A                            D                           A 

  Não há outra rocha nem há Deus como o nosso. 

 



1256. Salmo 48 

     G                    C/G                          G           C/G                        Em    G     Bm   C  D 

 Grande é o Senhor e mui digo de louvor. No santo monte quero adorar. Alegra-se Sião 

 

 Grande é o senhor que a vitória nos dá, Do inimigo nos libertará, prostrados a Teus pés. 

 

 

     G                                             Bm       C                            Am                  D 

 Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. 

     G                                       Bm  C                          Am                     D         G  (D) 

 Nós cremos no teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. 

 



1257. Se servos  

G              D           Em                     G          D         Em 

Se servos então, vamos todos servir. Pagar o preço, está na hora de agir  

 G                      D            Em                 G                            D                            Em 

Lutar o bom combate, com amor e união, Levantamos nossas mãos em louvor e adoração. 

 

     C              D                 G           Em                C              D               G   7   

 Senhor, vivemos agora servindo a Ti. De mãos dadas estamos, eis-nos aqui 

    C                         D        G             C         F                 D                 G           Em 

 Escuta as nossas vozes, cheias de louvor. Servos então seremos, com união e amor. 

     C                  Am          D            G         (D) 

 Louvor e adoração só a Ti meu Senhor. 

 



1258. Tudo o que eu faço 

(G/C/D/C) 

Tudo o que eu faço, faço em Ti,  

És tudo em mim Jesus  

O ar que eu respiro vem de Ti  

Dou um passo aqui, dou outro ali 

És luz em mim, Jesus  

O ar que eu respiro vem de Ti 

  

   A tua graça e compaixão  

Vejo a tua paz, satisfação 

   Amor tão grande assim,  

Oh! Meu Deus que amor que tens por mim! 

 



1259. Tu és Santo 

               Am            F                   Dm        G          Am 

  Tu és Santo, Tu és forte, Tu és grande, em poder.  

G            Am    F             Dm           G                    Am 

 Já venceste, triunfaste, Conquistaste, o poder da morte. 

 

    G     D   A    G        D       A G     D   A           G      D    E 

 A-A-Aleluia, vamos celebrar. A-A-Aleluia, Seu nome exaltar. 
 

 



1260. Eu quero seu como Tu 

 A     C#m              D  E  A      C#m             D  E  

Eu Quero ser como Tu,   Eu Quero ser como Tu,    

 A                              C#m          D            E     A 

Quero ser um vaso do Teu amor, Quero ser como Tu 

 

Eu Quero ser como Tu, Eu Quero ser como Tu 

 

Quero ser um vaso que possas trabalhar, Quero ser como Tu 

 

 



1261. A melhor oração 

       G                        C          G      Em7          Am7  D 

 A melhor oração é o amor, A melhor oração é o amor 

 

          G         7             C         A7          G         D           C    G 

Senão sabes amar, tu precisas orar, A melhor oração é o amor 

 



1262. Cristo, Justiça de Deus 

      C            G          Am Em      F                        C                        Dm    G 

Cristo, justiça de Deus, Filho do Homem, Filho de Deus, vem, Jesus vem   

            C         G              F    Dm     C        F                                  G      7   

 Cristo, sacrifício de Amor, Glorificado sempre serás.  Vem, Jesus vem     

                          C                                 G          Am               Em  

  E Teu reino não terá fim, E Tua Glória sem limites 

                              F               G   C   Am       D    7   G 

  E virás como Poder e a Majestade do Rei 

           C                           G                           Am                           Em 

 O reinado (é de), o domínio (é de) O Poder e a Glória do reino 

                              F          C    Am    Dm               G      C      (G7) 

São de Cristo             justiça de Deus 

  

 Cristo, és o amor de Deus, Tua graça e Palavra Ele nos revelou      

 Cristo, a santidade de Deus, Glorificado sempre serás 

 Vem, Jesus vem 

E Teu reino … 

Cristo, Justiça de Deus (2X)  



1263. Creio na promessa 

 Creio na promessa que nos deu Cristo Jesus 

 Que estará presente em espírito e em meu ser Se manifestará. 

 E este é o lugar, e a hora é esta e estamos aqui com fé 

 Quando reunidos em um lugar vemos, amor e poder 

  

Creio que, a presença de Deus está aqui 

Seu poder manifesta-se  em mim é profundo e reina aqui 

Creio que, a presença de Deus está aqui 

Dois ou três se juntam em nome de Cristo Jesus 

 Então teremos resposta, com Sua presença reinando aqui 

  

 Nada poderá parar, o grande poder de Deus 

 Colocou em nossas mãos, força para vencer 

 Mais alto que os céus, profundo como o mar 

 Em nossos corações, deixou-nos o amor 

Creio que, a  

 



1264 - SEMPRE BENDIREI O SENHOR 

D2    D   D2  D       A2  A A2 A     D2    D   D2  D            A2  A A2 A               

Sempre, bendirei o Senhor;          Sempre, N´Ele confiarei; 

D2  D  D2  D         A2  A A2 A    D2 D   D2             D               A2  A A2 A 

  Ele, me livrou do medo;            Ele, firmou meus pés sobre a rocha.  

    D                        Bm7         E4 

E não me moverei e direi ao Senhor: 

 

       E          A2      Bm7                D2         E4       E    A2              A           

 Meu escudo És;  Força És; Porção minha, Libertador;  Abrigo, Torre Forte;   

D2                D        E4      E     D2 D D2 D A2 A D2 D 

Presente em tempos de necessidade. 

 

 

 Quem tenho eu no céu senão Tu; Eu não pertenço a mais ninguém; 

 Fizeste-me feliz e digo-Te Senhor: 

 



1265- LIVRE 
 

                                D                A             A/E           D              E       D           A          E 

Acreditavas se dissesse que somos aqueles que podem mudar o mundo de hoje; 

Acreditavas se dissesse que os sonhos do teu coração vão acontecer, yeah; 

Acreditavas se dissesse que a vida se pode tornar no que tu desejas, yeah; 

 

                                                                  D        A                  E 

Se eu pudesse voava, o que preciso Tu és; 

                                                            D               B            F#m          E 

Se o mundo me cercasse, em Ti me segurava. 

                                                           B                                G2 

Pois és tudo o que acredito; Foste Tu que me criaste. 

                                                             Bm              D                  A        E    B    D 

Jesus, é por Ti - Que sou livre! 

 

 Acreditavas se dissesse que Deus, faz milagres acontecer hoje, yeah yeah; 

Acreditavas se dissesse que não precisas esperar por respostas, mas avançar em fé. 

Acreditavas se dissesse que nada jamais é impossível para Deus, yeah. 

 

                                 D         A                                 F#m         E                         D  

Vive a vida com Deus em Ti;  Não te arrependas nem um momento; 

                                                                        Bm           G                   A 

        Dá o teu melhor p´ra Deus........p´ra Deus! 

 



1266 - MEU CAMINHO 
                     B                                       G#m7 

Entrego a minha vida a Ti; Tu és tudo o que preciso, 

                                        F#                                     E 

 Clamo a Ti e logo ali estás! 

 

Quando estou fraco é a Ti que busco, Quero que sejas meu Senhor, 

Entrego tudo o que sou a Ti. 

                           B         F#     G#m7                       E 

    Só Tu, Jesus!  És o meu caminho para viver! 

 

Tu estás sempre comigo, A toda a hora e em todo o lugar! 

 Tua graça derramas em mim! 

Sei que nunca mudarás, O mesmo és de dia em dia,  

E serás por toda a eternidade! 

 

         B                        F#                           G#m7        E                  G#m7 

És o caminho, a Verdade e a Vida!  Vivo por fé e não por vista por Ti!    

                                                  F#                E 

Eu vivo só  p´ra Ti. 

 

Sobe 



1267 - ME AQUIETAREI 

                                       C    C/G Am        F  D/F# Gsus  G  

Esconde-me, com Tuas asas Deus; 

                                    C   C/G Am          F  D/F#   Gsus G   

Cobre-me, com Tua forte mão. 

 

                                C/E                               F                 G       Csus    C 

Quando o mar se erguer e o céu rugir 

                                      C/E                    F           E9        Am9 

Passarei contigo a tempestade. 

                                               C/E             F         G    Csus   C 

Pai, Tu és o Rei da criação. 

                                        G/B         F/A        G/B           C 

Me aquietarei  pois sei; és Deus.      

 

                                       C    C/G Am              F    D/F#   Gsus   G 

Descansará, minh´alma só em Ti. 

                                    C     C/G Am              F    D/F#      Gsus   G 

Aprendo a confiar no Teu grande poder. 

 

(3x) Fim 



1268 - MELHOR DO QUE ... 
                                       G                             D 

Melhor do que as riquezas que há no mundo; 

                                                  Em                           C 

Melhor do que todos os amigos; 

Melhor do que qualquer sonho que eu possa ter. 

                                          G                               Am7  

Melhor do que viver a vida que eu quero; 

                                                Em                           C 

Melhor do que tudo o que desejo; 

                                   G                                  D             Em7                C 

Melhor do que qualquer outro amor -  É Teu amor! 

                      

                     G                   Am7                    G/B                           C     D  Em  C 

E tu me seguras, em Teus braços, nunca me abandonas. 

 

                                      G                       D        Em7              C 

Teu Senhor é o sol e a lua, que brilha na noite; 

                           G                       D          Em                 C 

Me dás vida e o Teu amor; Te dou meu coração. (porque) 

 

                           G            D                       Em            C                          G 

Não posso deixar de Te amar! Nunca vou deixar de Te amar. 

 



1269-  DIA A DIA 
                                           G#m     E               B             F# 

Não importa o que dizem de mim 

                                                      G#m     E      B        F# 

Não faz mal!            Não faz mal! 

                                        G#m     E               B              F# 

Não importa o que pensam de mim! 

                                                     G#m     E     B          F#      G#m 

Sei que um dia eles vão entender! 

 

                                  E          B    F#      G#m            E     B      F#  

Eu Te amo e Te seguirei!            Tu és minha vida! 

                            G#m  E       B        F#              G#m E     B          F# 

Eu vou ler a Bíblia e orar!           Dia-a-dia Te seguirei! 

 

G#m E B F# G#m E B F# 

Não importa se me põem de lado! 

Morreste na cruz e isso é tudo para mim 

Não importa qual o preço a pagar 

Te seguirei venha o que vier! 

 

Eu Te amo e Te seguirei! Tu és minha vida! 

Eu vou ler a Bíblia e orar! Dia-a-dia Te seguirei! 

 



1270 - MARCO NA HISTÓRIA 

É verdade que, quando há oração; Os céus se abrirão, Reinos cairão. 

Sim, é verdade! Eu acredito, Eu vivo pra Ti. 

 

É verdade que, quando há oração; Veremos salvação; os olhos se abrirão. 

Sim, é verdade! Eu acredito! Eu vivo pra Ti. 

 

Eu quero ser um marco na história nesta terra 

Eu levarei Teu nome a toda a humanidade 

Aqui estou, (Deus.) Quero correr para os Teus braços. 

Para os Teus braços, Deus!  

 

É verdade que, quando nós agimos, no Poder de Deus 

Virá a Verdade,  os milagres que iremos ver 

São Almas rendidas fazendo história 

Sim, é verdade! Eu Acredito! Eu vivo pra Ti. 

 



1271 - BEM MAIS QUE TUDO 
                                 G                             C         D         G 

Bem mais que as forças, poder e reis 

                                                        C         D             G 

Que a natureza e tudo que se fez 

                              D                   Em        E7         C        G 

Bem mais que tudo criado por tuas mãos 

                                       Am              Am7             D 

Deus Tu és o início, meio e fim 

                          G                               C     D                      G 

Bem mais que os mares,  Bem mais que o sol 

                                                  C              D              G 

E as maravilhas que o mundo conheceu 

            D               Em       E7       C        G    Am            Am7       B 

E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és p’ra mim  

                    G       Am    D                 G          Am      D               G 

Por amor Sua vida entregou Meu Senhor humilhado foi 

                  Em   Bm7          C Bm7 Am        Am7      C           D          G 

Como a flor pisada no jardim  Morreu por mim, pensou em mim, me amou 

 



1272 - TEU OLHAR 

     G                               D/F#Em                                                    C       Am        D4    D 

Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder  E que nao sou nada sem Ti, Oh fiel Senhor 

                                   G                      D/F#            Em 

Tudo sabes de mim, Quando Sondas o meu coracão  

                                              C                    Am7                   D4  D  

Eis que tudo podes ver, bem dentro de mim  

                 Bm7           C        Bm7           C    Bm7              C   G/B    Am7    D  

Leva minha vida, a uma só verdade E quando me sondas, nada posso ocultar  

                                 G          D/F#          Em                     Bm            C 

Sei, que a Tua fidelidade Leva a minha vida mais além  

                            Am7          D4  D G      D/F#           Em              Bm                   C 

Do que eu possa imaginar Sei e não posso negar Que os Teus olhos sobre mim  

                          D                 G  D/F# Em               Bm      C             D                G 

Me enchem da Tua paz Que os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz 

 



1273 - MAJESTADE 

                 Am  G    F    C/E                               F  C/E                            G/B/E/G# 

Aqui estou, humilde por Tua Majestade, pela Tua graça sou livre 

Aqui estou, um simples pecador, coberto pelo sangue do Cordeiro 

                              Am         G/B    C                          Am  G/B C 

Agora encontrei,  O maior amor de todos é meu 

                                                                        Dm/F#          F     G/B/E/G# 

Desde que entregaste Tua Vida em meu lugar 

                                                 C            G    Am7    F 

Majestade, Majestade. 

                  C                                        G       Am                                               F 

Tua graça me encontrou como estou,   Mãos vazias, mas vivo em Tuas mãos. 

                                                            C         G    Am7    F 

Cantamos: Majestade, Majestade. 

                    C                                              G               Am                            F 

Teu amor mudou pra sempre o meu ser na presença de Tua Majestade,    

 

Aqui estou, humilde por Teu grande amor, perdoado para perdoar 

Aqui estou, sabes que é meu desejo, ser santo para a Tua Glória. 

 



1274 - OS TEUS FEITOS 
Dizem que eras um bom homem, dizem que eras gentil, 

Dizem que estás no sepulcro; mas eu digo que estás vivo! 

Dizem que és só um profeta, dizem que eras sábio 

Dizem que eras só um homem, mas eu digo que és Deus 

Tu és meu Deus 

 

Cantarei Teus feitos por toda a terra, eu exaltarei Teu nome 

Tua grandeza mostrarei ao mundo, Tu és meu Deus, Jesus ... 

 

Cantarei Teus feitos por toda a terra, eu exaltarei Teu nome 

Tua grandeza mostrarei ao mundo 

Vivendo uma vida que mostra os Teus feitos 

  (Vivendo uma vida que mostra) os Teus feitos! 

 

Eu sei que és o Messias, deste Tua vida por mim 

És o único caminho, Jesus, Tu és Deus, Tu és meu Deus 

 

Jesus, decidi viver, uma vida que mostra Teus feitos! 

Os Teus feitos! 

 



1275 - SENTES OS MONTES TREMEREM? 

Sentes os montes tremerem? Ouves o bramido do mar? 

Quando o povo vem e canta: Jesus Cristo, Ressuscitou! 

   Sentes o mundo a tremer? Ouves hinos a vibrar? 

Quando os perdidos cantam:  Jesus Cristo, é o Salvador! 

 

 Podemos ver a acção de Deus, Um forte rio sobre as nações. 

 Todos juntos virão a Jesus,  

Abrem-se as portas dos Céus, Jesus é o caminho e o Senhor!  

Abram-se as portas, Deixa o som fluir, Cantem nas ruas este louvor 

Louvor d’Esperança, Louvor d’Alegria Cânticos contra a injustiça 

 

Sentes as trevas tremerem? Quando os santos cantam numa só voz 

e Suas águas fluem como um rio e limpam os nossos corações 

 



1276 – EU VIVEREI PARA TI 
                             C             G/B             Em7                          F   G 

Se Te ouvir, cantarei p’ra Ti por todo o lugar, vou seguir-Te 

                                            Am                      E7 

Com todo o louvor e em cada canção 

                                Am7                                Dm7 

Eu não posso expressar o que o coração contém 

                                       F            G   F         G         C       G 

Eu viverei / Eu viverei para Ti 

                  C                          Dm7            C                                           F 

Tua presença gloriosa está entre nós queremos face a face Te adorer 

       G         Am                                 Em7         F                                     G 

Não há nada neste mundo comparável a Ti Tua é a glória, Teu é o louvor 

            C                                   Dm7             C                                      F 

Consolas os aflitos, Secas o meu chorar Libertas os cativos em poder 

                                  Am                                    Em7 

Não há nada neste mundo que não possas fazer 

                                       F           G    F         G         C                 G 

Eu viverei / Eu viverei para Ti 

 



1277 - MAIS DO QUE UMA VOZ 

Eu queria ter mais que uma voz 

Mais que um amor  

E uma vida pra te oferecer 

Pois Tu és muito mais 

Que eu possa ter em meu ser 

 

Tu és o autor 

Aquele que pintou com perfeição a vida 

Tu és o Senhor 

Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor 

Minha vida é pra Teu louvor 

Meu Deus, meu Senhor 

Minha vida é pra Teu louvor 

 



1278- Senhor tu me sondas e conheces 

Senhor, Tu me sondaste e me conheces  

Conheces o meu levantar e sabes o meu assentar  

De longe entendes o meu pensamento 

Cercas o meu andar, Cercas o meu deitar 

Sou Teu protegido 

 

Te louvarei pelo que me deste 

Maravilhoso é o que fizeste, Te louvo Senhor 

De um modo terrível me formaste 

De um modo incrível me criaste 

Te louvo Senhor, Por tudo o que sou 

 

Pra onde eu me irei da Tua face  

No mais profundo mar, estarás para me guiar 

E ainda que a escuridão me cerque 

A Tua mão me susterá 

Sou Teu protegido 

 



1279-Que a tua presença flua em mim 

                   F           C                  Dm   F           Bb              F 

Que a tua presença flua em mim         em todo o meu viver 

                                                Gm        C 

E em cada respirar 

Que a tua presença flua em mim onde quer que eu andar 

                                        F 

Sim, deixa-a repousar sobre mim 

                          C           Bb         F                C7                  F 

Grande amor, Alegria sem par.Transbordando no meu ser 

                    Bb    C    Am          Dm             Gm                C 

Meu coração só deseja sentir Tua presença, Tua presença 

 



1280- Rei de majestade: 

Tu sabes que Te amo 

E sabes que quero conhecer-Te mais  

Cada vez mais e mais. 

Palavras sentidas 

Não são perdidas, eu vivo para Ti! 

E me dedico a Ti! 

 

Rei de majestade, tenho um desejo  

É estar contigo meu Senhor! 

É estar contigo meu Senhor! 

 

Jesus, Tu és o meu salvador! 

E para sempre e sempre Te dou o meu louvor! 

 



1281-Um desejo 

Deste tudo por mim, Desejo de alma meu tudo és Tu 

O que sou, eu dedico a Ti! 

Como pude não ver que Teu amor me resgatou 

O que sou, eu dedico a Ti! 

 

E Deus como não me mover, Contigo aqui 

Faz Tua vontade em mim! 

Pois Deus há uma coisa que  

Eu vou buscar: 

 

O meu clamor, o meu desejo, é estar onde estás Deus! 

Agora e sempre, Mais que canção, o meu desejo:  

É contigo estar, Contigo estar, Jesus! 

 

Meu clamor, desejo, Oh Deus! É contigo estar! 

 



1282-És o meu mundo 

       Em                                           C2                                               G                   D 

Pai, eu Te adoro mais que tudo o que eu possa desejar. Preciso de Ti! 
       Em                                             C2                                           G                      D 

Jesus amado salvador, tudo o que pertence eu devo a Ti! Devo tudo a ti! 
                    Am7         C2                    D               Am7          C2                 D 

E os anjos vêem e Te adoram, e nós Teus filhos, Te louvamos: 
                                    G                                D                            C                     D 

És o meu mundo, És o meu Deus, Entrego a minha vida a Ti! 
                                G                                    D                             C                         C9 

És meu Senhor, Aquele que eu amo a mais ninguém darei Teu lugar 
  Em                                            C2                                                   G                           D 

E tudo o que tenho dou a Ti, Meu Senhor, pra quem eu vivo, Eu vivo pra Ti 
   Em7                                                        C2                                        G                         D 

E todo o dia é um dom que vem de Ti, e eu oro pra usá-lo bem, Usar para Ti 



1283-Por tudo o que fizeste 

                E 

Salvador! Redentor! Levantaste-me do chão 

Deus forte! Eterno! Tudo em mim mudou,  

                                      C#m                       A 

(pois) tu vieste desde a eternidade 

                                          E                                 B 

Desceste a este mundo, Tu, o filho de Deus! 

                     E                B                 C#m          B 

E viveste e morreste e em poder ressuscitaste! 

                           E              B          C#m        B 

E abriste o caminho para a vida eternal 

                            A     B                       E 

Aleluia! Por tudo o que fizeste! (2x) 

 



1284- QUANDO DEUS ESCOLHE 

Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz  

Tudo o que determinou em Seu coração 

Capacita os chamados, fortalece os seus braços, 

Pois a obra é dele e não falhará. 

 

Quando Deus escolhe alguém, Bom é obedecer 

Custe o que custar é sempre o melhor. 

Ele cumpre a Palavra que diz boa e agradável, 

Perfeita é a vontade do Senhor. 

 

Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar. 

E viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. 

Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão, 

E nada vai mudar os planos do Senhor. 

Tu és um vencedor. 

 



1285-DEUS ETERNO 

  E          D                             A          E                  D                                   A          E 

Tantas vezes falhei mas Teu perdão achei, mesmo voltando a  cair em Tua graça estou. 

                   F#m            D             A      E          F#m              D           A          E 

Deus eterno tua luz em tudo brilhará, para sempre Tua glória sobre tudo está! 

             D                     A                    F#m                         E                        D 

Sim vem controlar, todo o meu viver, Vem consumir todo meu ser, Deus! 

                                         F#m            E                                     Bm7 

Justiça e louvor eu abraçarei; Amar-Te com todo o meu ser. 

        E         D                         A         E                D                            A              E 

Tua vontade será meu propósito Deus quero perder-me em Ti, ao dar-Te louvor. 

 

  Deus eterno.... ) 

           Sim vem....)2x  

 

Deus eterno...  

                         A              D           E        F#m       D            E          D         E 

E o clamor do meu ser é render louvor, minh’alma clama por ti, meu Deus! 

 



1286- ESTE É O NOSSO DEUS 
                   E        G#m7                      C#m             A          E 

Tua graça é mais do que eu preciso, Em Tua palavra estou 

                      E        G#m7              C#m           A                      B 

Espero por Ti, vens até mim, me renovas meu Senhor. 

                           E          A                    F#m7          B           E           A 

E eu caio a Teus pés, Sim eu caio a Teus pés e adoro-Te aqui 

                      E          G#m7             C#m             A                  E 

Tu estás em mim, ilumina-me com o Teu grande poder 

                       E          G#m7            C#m             A                   B 

Sou restaurado sou redimido por Ti Jesus eu sou livre. 

             E                                                                    B 

Tu, Te entregaste assim por nós, rendeste a Tua vida na dura cruz 

                              F#m7             C#m                                 E            B 

Grande é o amor derramado por nós, Este é o nosso Deus 

                              E                                B      

Exaltado És vivo estás, Glorias p’ra sempre ao nosso Deus 

                                   F#m7  C#m                               E            B         

Servo e Rei, meu Salvador, este é o nosso Deus 

E eu caio ...(2X) 

Tu Te entregaste ... 

Exaltado És .... 

 



1287-PERANTE A CRUZ 

E        A            B   C#m7    E    A        B E            A         B    C#m7  A             B4   B 

Oh! Deus me sondas,         conheces-me, mesmo quando falho,        eu sei me amas 

Estás presente ao meu redor em todo tempo. Eu sei; me amas (2x) 

           E                          C#m7                             A9                                  B 

Prostro-me perante a cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim 

Sobre a morte já venceu, Sua glória o céu encheu, nada irá me separar 

 

Tu és meu guia, meu protector, Tua mão me firma,  

eu sei me amas (2x) 

Prostro-me perante a cruz... (2x) 

                                    A9         B           C#m7      A9   C#m7    B 

O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está (2x) 

   E       A         B C#m7   E       A   B  E         A      B C#m7   A             B4   B 

E quando tudo           se acabar,      estarei seguro.       Pois sei; me amas (2x) 

Prostro-me perante a cruz... (2x) 

O véu rasgou… (4x) 

 



1288. MINHA VIDA ENTREGO A TI 

Tudo o que sou, tudo o que é meu ponho diante de ti, Senhor 

Tudo o que fiz, o mal e o bem, alegria e dor, entrego a ti 

 

 Minha vida entrego a Ti! Tudo o que passei usa p’ra Tua glória 

 Os meus dias entrego a Ti, para te adorar, sacrifício vivo sou 

 Deus te entrego o meu viver 

 

 O que passou, o que virá, todos os sonhos que estão por sonhar 

 O que desejo e espero alcançar; levantando as mãos, entrego a ti 

 

Que posso dar, que não tenha dado 

E que tenho eu que já não seja só teu 

Tudo o que tenho é a vida que vivo e isso te entrego, Senhor! 

 



 
1289. ACENDE UMA LUZ 

 

Acende uma luz, deixa-a brilhar 

A luz de Jesus que brilha em todo o lugar  

Não a podes esconder, não te podes calar  

Diante da necessidade, acende uma luz, deixa-a brilhar  

 

   Como pois invocarão aquele no qual não têm crido 

   Como crerão naquele do qual não têm ouvido  

   E como ouvirão se não há quem pregue 

Formosos são os pés dos que anunciam a paz 

As boas novas de Jesus 

 



1290- DEUS TU ÉS BOM 

Deus Tu és bom! E a Tua misericórdia é pr’a sempre! 

 

 Todos os povos, línguas e nações de geração em geração  

 

 Te adoramos Deus, aleluia, aleluia! ) 

     Te adoramos Deus, por quem Tu és )bis 

  

Deus, Tu és bom, Sempre bom, sempre bom 

 



1291. DEUS DE PROMESSAS 
            Am                    D                 G                    Bm7          C9 

Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim 

              Am               D                    G                 Bm7            C9 

E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor 

                          G   Am7       D               G       D               Em7 

Posso até chorar...  mas a alegria vem de manhã 

            C9               G            Am7    D9  C9        G          Am7  F  C/D 

És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel 

                  G                               Em7                        Am7                  D 

Deus de aliança, Deus de Promessas Deus que não é homem p’ra mentir 

                   G                     Em7                              Am7                D 

Tudo pode passar, tudo pode mudar mas Tua palavra vai se cumprir  

                 Em              D             C                       D             Em7 

Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim 

                                                D               C                  D 

Seus planos não podem ser frustrados 

                   Em             D          C                      D              Em 

Minha esperança está nas mãos do grande Eu sou 

                                         D            F              C             D 

Meus olhos vão ver o impossível …acontecer...  

 



1292. É DE CORAÇÃO 

Como descrever, como explicar 

O amor que vai de leste a Oeste 

E nunca mais vai acabar 
 

Me conheces bem, Tu sabes como sou  

Não há como esconder de Ti 

Pois sempre sabes onde estou 
 

É de coração tudo o que eu disser 

Um hino de louvor a Jesus de Nazaré 
 

Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão 
 

Mesmo assim Senhor, Recebe o meu louvor 

É de coração 

 



1293. EU TE LOUVAREI, TE GLORIFICAREI 

És Tu única razão da minha adoração óh Jesus 

És Tu única esperança que alegro em ter óh Jesus. 

 

Confiei em Ti fui transformado,   

Tua salvação tem-me alegrado 

Hoje há gozo em meu coração,  

Com meu canto te louvarei 

 

//Eu te louvarei, te glorificarei, Eu te louvarei meu bom Jesus// 

 

Em todo o tempo te louvarei, Em todo o tempo te louvarei 

 



1294. TUA PALAVRA .... 

Tua palavra é luz para o meu caminho |  

   Tua palavra Lâmpada para os meus pés  |  bis 
 

E Teu amor é como a doce água 

Que vem a mim como a meio de um deserto 
 

    Como um orvalho que desce em plena terra seca  | 

                  E dela faz surgir verdes pastos                    |  bis 
 

Quero fazer valer Tua palavra em mim 

Pra que o doente tenha onde se curar 

Quero fazer valer Tua palavra em mim 

Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor 

Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus 
 

Pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus 

E o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas.  

 



1295. DEUS DO IMPOSSÍVEL 

                            G            D/G                C    C/D  G9        D/G              C     B4 B 

O meu Deus, é o Deus do impossível,  Jeová Jiré O grande El Shadai 

                                   Em              Em/D#                 Em/D       Em/C# 

Que abriu o mar vermelho e ao Seu povo fez passar 

                                                     C       G/B  Am  AM/G  F   D4 

Que da rocha água limpa fez brotar 

                        G           D/G              C    C/D       G               D/G               C     B4  B 

O meu Deus é o Deus do impossível,  que liberta encarcerados das prisões 

                                         Em                Em/C#              Em/D   Em/C# 

Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido 

                                                  C     Am   C/D         G9   G 

E dilata o amor nos corações. 

           Eb                       Bb              F                  C   Eb              Bb               C 

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. 

                        G            D/G               C/G      G                    D/G              C/G   B4 B 

O meu Deus é o Deus do impossível é o mesmo hoje e sempre há-de ser 

                          Em        Em/D#         Em/D       C   G/B  Am   C/D   Em 

O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível acontecer(2x) 

 



1296. CONHECEREI 

                                 A                                               Bm7 

Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo,  

                                        A/C#                             D2 

meu maior prazer: É ser Teu amigo 

                              F#m7     F#m/E                    C#m7 

Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração, 

                             Bm                                E/G#   D/E 

 fala, Senhor! Ensina-me a Tua canção. 

                               A2                Bm7              D7M        E# 

Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te, Senhor 

        F         F#m7              F#m7/E            F#m7/D#            D2 

Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do Teu imenso amor 

                         A2                     Bm7                      D7M        E# 

Te amarei com meu coração com todas as minhas forças 

                  E/G#  G2       D/F#E D        D/E                  A 

E cantarei louvores a Ti!  Meu Deus, meu redentor! 



1297. PRECISO DE TI! 

Preciso de ti, preciso do teu perdão 

Preciso de ti, quebranta meu coração 

Como a corça anseia por águas assim tenho sede 

Como terra seca assim é a minh’alma, preciso de ti! 
 

Distante de ti Senhor não posso viver, não vale a pena existir. 

Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti! 
 

Não posso esquecer o que fizeste por mim 

Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim 

Como um pai se compadece dos filhos assim tu me amas 

Afasta as minhas transgressões, Preciso de ti! 
 

E as lutas vêm tentando me afastar de ti,  

Frieza e escuridão procuram me cegar 

Mas eu não vou desistir, Ajuda-me senhor! 

Eu quero permanecer contigo até o fim 

 



1298. CORAÇÃO IGUAL AO TEU 

                                Bb                                        F                 Bb    Gm7     C 

Se Tu olhares, Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom. 

                                            Bb               C/Bb       F   C/R        Dm7 

Mas um desejo eu tenho de ser transformado 

                                   Gm7              F/A           Bb                    C#     C 

Preciso tanto do Teu perdão, Dá-me um novo coração 

             F                      Gm7  F/A  Bb         Gm7 C  F                    Eb/G F/A    Bb 

Dá-me um coração igual ao Teu, Meu mestre dá-me um coração igual ao Teu 

            C/Bb               Am7 Dm7    Am7               Dm7   Gm7        F/A  Bb   C         F 

Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer dá-me um coração igual ao Teu 

          C/E            C                  Dm7     C/E                               Dm7 

Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com o Teu perdão; 

  Bb                    C/Bb          Am                         Dm7    C  Bb                      Bb/C  F 

Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração! 

                                                                                                                       C/D   G 

Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração! 

 



1299. INTIMIDADE 
                          A  

Pai como é bom te chamar assim, 

           E/A                   D                                  E4   E 

Ter-te Deus bem junto de mim e deitar em Teu colo. 

                       A                               E/A  

Meu pai precioso é o teu amor por mim 

                                    D                                                 E4  E 

Tua presença me satisfaz, me faz sentir tão seguro. 

       F#m7                                                                        C#m7 

Corro prós teus braços de amor, Como a criança que anseia 

                 Bm7               Bm/A                        E4     E 

Por protecção e por um lugar seguro, Senhor. 

             A                                         E/A                    F#m7 

Me toma em tuas mãos Senhor e me leva a passear, 

                               D          E/A    Bm7    E                  A 

Quero ser um contigo, fomos feitos um pró outro 



1300- MANANCIAL 

Senhor, estou aqui para te adorar,  

Em tua presença desejo estar 

Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar 

Preciso de ti, Vem me restaurar 
 

Eu quero ser como um jardim fechado,  

Regado e cuidado, Pelo Teu espírito 

Flua em mim, como um manancial 

Do meu interior com águas vivas 
 

Restaura o meu ser para o teu louvor 

Eu te farei como um jardim fechado 

Regado e cuidado pelo meu espírito 

Eu fluirei como um manancial 

Do teu interior Com águas vivas 

Te restaurarei 

 



1301. NOSSO DEUS É TREMENDO 

Nosso Deus é um Deus tremendo 

Ele reina lá no céu, Sabiamente, 

Com poder e amor tremendo  

É o nosso Deus 
 



1302. O AR QUE EU RESPIRO 

Prenda-me, em Teus braços  

Como uma criança recém-nascida  

Eu estou desesperado, Senhor, por mais de Ti 

 

Toca-me, com Teu amor, no fundo de meu coração, 

Eu estou esperando, Senhor, por mais de Ti 

 

Que Tuas palavras do amor, limpem-me  

Que Tuas musicas de graça, cubram-me  

 

Mais do que o ar eu respiro hoje, preciso de Ti  

Mais do que o deserto precisa da chuva, preciso de Ti  

Mais do que o ar eu respiro hoje, preciso de Ti  

Mais do que viver um outro dia,  eu preciso de Ti  

 



1303. TUDO É TEU 

De todo lugar perdidos virão em uma só voz, livres vamos cantar 

Levaste a cruz morreste e vivo estás! 

Meu Deus, meu tudo sempre Te darei! 
 

Mandaste Jesus do céu até nós a todos livrou, sempre se ouvirá 

Busquei a verdade, e a Ti eu encontrei 

Meu Deus, meu tudo sempre Te darei 
 

Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei, ô ô ô 

Meu ser e todo meu louvor 

Teu, Teu tudo é Teu!  Teu, Teu tudo é Teu! 
 

Busco a Ti e agora posso ver 

Seguirei a Tua luz 

Pois em Tuas mãos está, Senhor, a salvação 

 



1304. VAMOS CANTAR, ORAR, AGIR 

H: Vamos cantar ; M: P'ra que o poder de Deus se veja em nós )bis 

T: Com alegria, em cada dia.  

P'ra que o poder de Deus se veja em nós. 

 

Vamos orar. . . 

T: Perseverantes, sempre confiantes.  

P'ra que o poder de Deus se veja em nós. 

  

Vamos agir. . . 

T: Cantando, orando e trabalhando.  

P'ra que o poder de Deus se veja em nós. 

 



1305. SOU FELIZ. . . 

Sou feliz em Cristo Salvador, )  

sou feliz em Cristo, meu Senhor. ) bis 

 

     H: Cristo      M: Meu grande amigo; 

  H: Sempre   M: Andando comigo; 

 H: Não há    M: Qualquer perigo.  

T: Fraco ou forte, triste, alegre,  

Sou feliz. . . 
 



1306. VOU LOUVAR-TE 

       Vou louvar-Te, Senhor, cada dia mais.(2x)        ) 

Ver a Tua face, conhecer o Teu amor. Quero louvar-Te.) bis 

 

M: Aves do céu cantam-Te louvor;  

Árvores do campo erguem os seus braços. 

Eu quero cantar, eu quero louvar-Te a Ti, Senhor. 

 

Vou amar-Te …  /  Vou seguir-Te. . . 



1307. ESTE É O DIA 

 Este é o dia, o dia do Senhor,  

vou guardá-lo bem, estar contente nele. 

Este é o dia, o dia do Senhor,  

vou guardá-lo bem, estar contente nele. 

Este é o dia, O dia do Senhor(3X), Vou louvar a Deus. 



1308. NÃO VOU FICAR SOZINHO 

Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. 

Ele é meu grande amigo, não temo o perigo,  

com Cristo no meu coração. 

 

H: Ho, eu sou feliz ; M: Sou feliz ; H: Agora (3x) eu vou cantar   

M: Vou cantar ; H: Pois contente estou ; M: Com quem? 

H: Com meu Salvador ; M: Amém ;  

T: Feliz agora então eu viverei. 

 

Jesus há muito tempo morreu em uma cruz,  

morreu só para nos salvar.  

Seu sangue derramou, lavando os meus pecados  

E dessa forma, agora, salvo estou.   Ho, . . . 

 



1309. OLHAR SOMENTE A TÍ 

Olhar somente 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. ) bis 

 

 



1310- AOS OLHOS DO PAI 

Aos olhos do Pai, Tu és uma obra-prima, que Ele planejou 

Com Suas próprias mãos pintou 

A cor de tua pele, os teus cabelos desenhou 

Cada detalhe num toque de amor 

 

Tu és linda demais, perfeita aos olhos do Pai 

Alguém igual a ti não vi jamais 

Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai 

Alguém igual a ti não vi jamais 

 

Nunca deixes alguém dizer 

Que não és querida, antes de tu nasceres 

Deus sonhou contigo! 

 



1311. DEUS DE MILAGRES 

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

Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? 

Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? 

Quem é este que cura as doenças e o corpo e alma pode restaurar? 

 

O seu nome é Jesus, O filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar 

Mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há! 

 

O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o Seu poder agir 

Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil 

E o maior milagre já operou em mim, e o maior milagre quer operar em ti 

 

Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? 

Quem é esse que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? 

Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? 

Quem é este que diz: "Venho sem demora pra minha amada noiva buscar"? 

 



1312. VIM PARA A ADORAR-TE 

Luz do mundo vieste à Terra, pra que eu pudesse Te ver 

Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver 

 

Vim para adorar-Te, Vim para prostrar-me 

Vim para dizer que és meu Deus 

És totalmente amável, Totalmente digno 

Tão maravilhoso para mim 

 

Eterno Rei, exaltado nas alturas, Glorioso nos céus 

Humilde vieste à Terra que criaste e por amor, pobre se fez 

 

Eu nunca saberei o preço 

Dos meus pecados lá na cruz (2x)  

 



1313. PODER PRA SALVAR 

              D2                  A2                             F#m            E                  D2 

Todos necessitam, de um amor-perfeito, perdão e compaixão. 

                                 A2                           F#m                E                     D2 

Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. 

      A2                     E                       D2             A2               F#m               E 

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar 

          A2                          E                     D2           A2                F#m        E 

Pra sempre, autor da salvação; Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu 

          D2                                   A2                        F#m         E                  D2 

Aceitas-me com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver 

                                       A2                               F#m            E                D2 

A minha vida entrego, pra seguir Teus passos. A Ti me rendo. 

                                   D2                               A2     E          F#m 

   Possa o mundo ver brilhar a Luz     ) 

                                       D2                     A2      E       F#m 

Cantamos, para a glória do Senhor Jesus. Jesus) 2x 

 



1314. DEUS FEZ… 

Deus fez o arco-íris, fez o arrebol; Deus criou o dia junto com o sol 

Deus criou a lua pra brilhar... E as estrelinhas pra piscar ... plim, plim!  

 

Deus criou as flores, árvores também 

Deus criou a chuva que nos faz tão bem 

Deus criou a relva pra brincar... E este ar pra respirar ... aaaaaa! 

  

Deus fez a gatinha, fez também o cão... au, au 

Deus fez a galinha e o pato grandão... quá, quá 

Deuz fez o coelhinho branco assim! 

E a vaca dá leitinho pra mim ... múúúúú! 

  

Deus fez o papá, mamã e a mim! 

Por isso sou feliz assim! Hum! Hum! 

 



1315. BEM-AVENTURADO 

Bem-aventurado é o que está firmado em Tua casa 

Aqueles que Te louvam 

Cujo o coração está no nosso Deus 

Bem-aventurado é quem tem sede da justiça de Deus 

Aqueles que são filhos da luz 

Cujo a força vem do nosso Deus 

 

Que o Teu reino venha sobre nós, queremos Tua glória sobre nós 

 

Ouve, oh Deus, nossa oração, Altíssimo 

Sara esta nação;  É o clamor da igreja que Te adora 

 

Só Tu és Santo, só Tu és Santo, só Tu és Santo, Senhor(2x) 

 



1316. TUDO É DIFERENTE 
Abraça-me Senhor, não me deixe ir 

Eu quero estar em Teus braços de amor 
 

Contigo eu quero estar Te dar o meu louvor, 

Preciso desse amor Jesus és tudo para mim. 

Meu coração Te entreguei pois deste a vida por mim; 

Tua graça é tudo que eu preciso, Jesus és tudo para mim! 
 

Abraça-me, Senhor, não me deixes ir; 

Eu quero estar em Teus braços de amor! 
 

E agora, que estás tão perto 

Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. 

Eu já não sou o mesmo, minha vida mudou; 

Contigo quero estar para sempre! 
 

Em Tua presença me esconderei 

Em tempo e fora de tempo eu Te louvarei! 

 



1317. COM TUDO O QUE SOU  

              D                  A                          Bm7       A              G              A      D 

Em Tuas mãos, eu descansarei, meu coração, Te entrego 
                            A                                       Bm7               A         G              A      Em7A 

Meu mundo está, bem seguro em Tuas mãos e eu sou Teu, pra sempre 
                                                      D  (A)  G                               D           G 

Sim, eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti, Jesus 
                                     D          Em7                                 A                           D        A 

A razão do meu viver, razão do meu louvor, tudo o que sou 
                     D                 A                    Bm7        A             G           A         D 

Contigo vou, aonde precisar e se eu sofrer, confiarei 
                             A                                        Bm7       A           G           A          Em7   A 

E eu viverei, conforme o Teu querer e o Teu amor, pra sempre! 

                                            D4  A               Bm7        A 

Eu Te adoro, eu Te adoro Deus!  

 



1318. EMANUEL, “O DEUS CONNOSCO” 

Nos reunimos hoje aqui! Viemos Te adorar! 

Juntos em um só louvor Tua glória proclamar! 

De corações abertos,  levantamos nossas mãos 

Vem, Toma em nossas vidas, Teu lugar! 

 

Emanuel, “O Deus Connosco”, 

 Rei Eterno,  Senhor, Príncipe da Paz! 

 

Celebramos Teu louvor que se estende além do céu 

Ao descer a redenção Tua glória subirá 

Somente Tu és digno dos louvores em Sião 

Senhor e Rei, pra sempre reinará 

 



1319. BENDITO 

Bendito é quem habita em tua casa; sempre Te adorará 

Bendito é que confia em Ti; cujo coração em Ti está 

 

Bendito é quem habita em tua casa; sempre Te adorará 

Bendito é que confia em Ti; cujo coração em Ti está 

Em Tua força andarei, e Tua face eu verei. 

 

Ouve-nos Oh, Senhor Deus poderoso 

Vem nos abençoar; ao buscarmos e adorarmos a Ti 

 

Pois Tu és Santo, Pois Tu és Santo, Pois Tu és Santo, Deus.  

 



1320- CANTA CRIAÇÃO 

Transborda toda terra do poder de tua Glória; 

Não há outro igual a Ti... Não há outro igual a Ti... 

Povos vêm e Te adoram aos Teus pés gritam Santo; 

Não há outro igual a Ti...Não há outro igual a Ti... 

Canta criação ao que Vivo está, 

E o universo vem louvar 

Com o nosso amor vamos Te ofertar o melhor louvor 

Pra sempre, pra sempre cantarei... 

 



1321. POR AMOR 

     G          A                   D        G            A                 Bm    G        A                     Bm     G    A              D 

Por amor ao Pai se deu; Sim por amor o céu chorou. Por amor por mim morreu; A cruz foi por amor.  

                                                    A                       Bm                        G                           D 

Por vezes sem fim eu Te entristeci, mas quando pedi, me deste perdão; 

                                                                   A                          Bm              G 

Por vezes sem fim respondestes a mim; Comigo vem. 

                    A                E    F#m                                         D          A                E    F#m    D 

Eu preciso só, de ti! Meu princípio e meu pra sempre. Eu preciso só, de ti!   (de ti!) 

             G        A             D     G        A                D      G         A                Bm     G         A                D 

Por amor cantarei; com os anjos louvarei. Santo, Santo é o Senhor; Rei da glória redentor. 

 

Por vezes sem fim ....;    Eu preciso só de ti.....(2x) 

   G         A                D     G       A                 Bm        G           A                 Bm     G            A                  Bm 

Por amor o pai orou; Seja feito o Teu querer... Homens pecam sem saber, que essa cruz os leva a ti... 

                                                                Bm          D         A 

A ti, a ti, a ti... {Jesus} 

 

Eu preciso só de ti..... 

 



1322. TOMA TODO MEU SER 
    G                                        D                      Am7                Em                     D     A9 

Te amo, minha esperança está em Ti. Meu Jesus, toma meu ser, toda a minha vida. 

                                            A9                                                  F#m 

Tua luz a noite dissipou, Teu amor curou meu ser. 

                               A9                                                                         E 

Se problemas eu enfrentar, Tu me levantas em Teus ombros. 

                                                   Bm7                     F#m       E 

Que amor forte, que cobre o meu pecar, 

                                         Bm7                           E 

E alívio ao mundo inteiro dá.  

     A9                                    E                        Bm7                F#m                     E 

Te amo, minha esperança está em Ti. Meu Jesus, toma meu ser, toda a minha vida. 

 

Contigo os montes subirei, Contigo os vales descerei. 

Teu filho deste em meu lugar, só vou contar com Tua graça. 

 

Que amor forte…, Te amo… 

 

Te amo, te dou meu.. coração, Preciso de Ti, Senhor,  

Meu tudo és,  Oh Deus.  

 



1323. QUERO ADORAR O SANTO 

Quero adorar o Santo Cordeiro de Deus  

Quero adorar o Santo Cordeiro de Deus 

Por isso vim aqui, não tenho outra razão 

Quero adorar o Santo Cordeiro de Deus 

 

Quero louvar o Santo… 

Quero bendizer o Santo... 
 



1324. LOUVAI DEUS 

A minha rocha Tu és, o meu conforto e provisão 

Tu és a causa do meu ser 

Da tua graça provei, da Tua vida recebi 

Para habitar em Tua presença 

 

E os sinais se seguirão ao que crer em Ti 

Pois Teu Espírito Lhe guiará! 

Farei tudo o que disseres, farei Tua esta cidade 

E pra sempre cantarei assim: 

 

Louvai Deus, que reina nas nações  

Seu nome é maior e vive em poder 

Louvai Deus, que reina nas nações  

Elevo a minha voz para Te agradecer. 



1325. ESPERANÇA 

Quando estou só e o choro parece querer chegar 

E um sentimento de temor 

Como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? 

Oh, meu Deus! Ajuda-me a confiar 
 

Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar 

Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é Te adorar 
 

Quando as feridas do meu coração não querem sarar 

E me atrapalham a visão. Tuas promessas são tão grandes 

E as lutas querem me esmagar, Oh, meu Deus! Ajuda-me a avançar 

Quando os sonhos .… 
 

Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar 

Como um bebé que não precisa se preocupar 

A minha vida escondida em Tuas mãos está 

Oh, meu Deus! Em Ti eu posso descansar 
 

A esperança renasce e a certeza de que perto estás 

Tua paz me invade pois tudo o que sei: é Te adorar, É Te adorar 

 



1326. ANTES BUSCAVA 

Antes buscava (a coisa errada); O que tentava (não me alegrava) 

 

Tanto queria poder entender: Razão para viver 

 

Então chegaste (vi o caminho) ; Tu me encontraste (não estou sozinho) 

 

Chegou a hora e eu quero dizer: Quero ser como Tu! 

 

O que sou, a minha vida dou, agora sei, nunca Te deixarei 

O que eu sou, a Ti tudo agora dou! Tudo está em Tuas mãos 

Por isso hoje, o meu louvor dou! 

 

Eu sei para onde vou! (4x) 

 



1327. O MEU DESEJO É AGRADAR-TE 

(A#m/Am/Dm) 

O meu desejo é agradar-Te 

E cada vez mais parecer-me a Ti 

De dia ou de noite, bem alto elevo a voz 

Sei que quero ser como Tu 

(G/A/Dm) 

Minha vida dou, toma-me em Teus braços oh senhor! 

Dou-te o coração, pois sei que Tu curaste a minha dor 

 

Sou todo Teu, sou todo Teu, o meu desejo é ser como Tu! 



1328. DEUS DO UNIVERSO 

                             Em            C2   D4  Em        C2   D4 

Deus do universo e de toda a criação 

                       Em               C2          D4 Em                C2 

Tu reinas sobre céus e terra. Glória a Ti e adoração 

                       G                          D                  Am7      C 

Deus maravilhoso criador, Tu és santo, santo 

               G                                   D                  Am7         C2 

O universo mostra o Teu esplendor, Tu és santo, santo 

Deus da terra e céu (2x) 

 

Na luz de um novo dia, sempre me vou alegrar 

Se a escuridão me cerca o Teu nome eu vou clamar! 

           Em7      C2                         Em7          C2 

Aleluia a Ti grandioso Deus. Aleluia toda honra glória e poder  

                              Em7          C2                          G          D   Em 

Aleluia ao Deus sobre a terra e céu 

 



1329. DECIDIDO 

Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, 

Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais! 

 

 Se me deixarem os pais e amigos, Se me cercarem muitos perigos, 

Se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais! 

 

Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus Meu Guia, Omnipotente, 

Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto mais! 

 

 Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa, 

Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, nunca jamais! 



1330. DEUS CRIOU OS PEIXES 

Deus criou os peixes para o rio e o mar 

 Deus criou os peixes e pô-los a nadar  

 

 Quando brincam n’água  até o fundo vão  

 Vejam como brincam sem cuidado e sem lição.   

 

Um é pequenino outro é bem grandão  

 Um é bem magrinho o outro é gorduchão!  

 Quando brincam n’água ... 

 



1331. AMIGO QUE AMA  

Eu tenho um Amigo que me ama, me ama, me ama. 

Eu tenho um Amigo que me ama; Seu nome é Jesus. 

 

Tu tens um Amigo que te ama, te ama, te ama. 

Tu tens um Amigo que te ama; Seu nome é Jesus. 

 

Nós temos um Amigo que nos ama, nos ama, nos ama. 

Nos temos um Amigo que nos ama; Seu nome é Jesus. 

Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus 

 



1332. COMO O VEADO 

Como o veado anseia por águas vivas, 

Assim minh’alma anseia por Ti, Senhor! 

Assim minh’alma tem sede de Ti, 

Pois tu és Deus, Deus de amor sem fim. 

 

Perante Ti eu derramo a minha alma, 

Ao Deus vivo eu clamo com fervor, 

 ao Deus vivo eu peço perdão, 

Ele me limpa de toda a transgressão! 
 

 



1333. QUÃO BOAS NOVAS 

Quão Boas Novas estas são, 

 Que Cristo dá a salvação! 

Morrendo Ele na cruz por mim,  

A vida eterna me deu! (me deu!) 
 



1334. O MEU BARCO 

O meu barco é pequeno e o mar é tão grande 

Mas Cristo é o meu capitão,  

Quando Ele guia o barco 

 Tudo vai bem e assim lá no céu entrarei. 

 



1335. SIM, CRISTO AMA-ME 

Sim, Cristo ama-me / A Bíblia diz assim  

Sí, Cristo me ama. / La Bíblia dice así. 

 Yes, Jesus loves me / The bible tells me so  

 



1336. SIM, DEUS É BOM 

(E/B7/E/E7/A/E/B/E/A/E) 

Sim, Deus é bom(3X) Deus é para mim 

Si Dios es bueno(3X) Dios es bueno para mí 

Yes, God is good (3X) God is good to me 

Oui, Dieu est bom(3x) Dieu est bon pour moi 

Ja, Gott ist gut(3x), Gott ist gut zu mir 

 



1337. KUMBAYA (PASSA POR AQUI, SENHOR) 

Kumbaya, Senhor, kumbaya, (3x) 

 Senhor, kumbaya. 
 

Chora alguém. Senhor, kumbaya, (3x) 

 Senhor, kumbaya. 
 

Ora alguém. Senhor, kumbaya, (3x) 

 Senhor, kumbaya. 
 

Canta alguém. Senhor, kumbaya, (3x) 

 Senhor, kumbaya. 

 



1338. EU TE AMO, SENHOR 

Quando em minha vida,  

eu sinto o toque da Tua mão, 

Quero cantar uma canção: 

"eu Te amo Senhor!“ 

 

Das profundidades  

Da minh'alma eu vou cantar: 

"Tu és Meu Rei, Tu és Meu Deus; 

 "eu Te amo Senhor!" 

 



1339. ACAMPADOS, REUNIDOS  

Oh! Nós desejamos louvar-Te aqui, Senhor. 

Cantando, Te entoamos nossa gratidão e amor.  

 

Acampados, reunidos, na presença de Ti, Senhor! 

Nós os jovens assim unidos por Teu infinito amor; 

Animados e levados a servir-Te, ó Salvador, 

Nos sentimos consolados, confiando em Teu amor! 

 

Sim, muita alegria, vamos aqui passar, 

E amor em todo o dia, Fraternal aqui gozar! 

Acampados, reunidos 

 



1340- CAMINHANDO EU VOU 

Caminhando eu vou para Canaã!  (3x) 

Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã! 

 

Se a família não vai, não me impede a mim.  (3X) 

Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã! 

 

Se o amigo não vai, pode ir também.   (3X) 

Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã! 

 

Quando Jesus vier, que vais tu dizer? (3X) 

Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã! 

 



1341. MAIS DE CRISTO  

Eu quero mais e mais de Cristo,  

Eu quero mais do Seu poder, 

Eu quero mais da Sua presença,  

Eu quero mais do Seu viver. 

 



1342. HÁ VITÓRIA PARA MIM 

Há vitória para mim, Há vitória para mim  

Pelo Sangue do Cordeiro, Há vitória para mim. 

 

Vencer, vencer, vencer, vencer, 

Pelo Sangue do cordeiro eu irei vencer. 

 



1343. FAMÍLIA UNIDA  

Que maravilha é ser uma família, uma família de Jesus (2X) 

 

Uma família unida, uma família real, 

Uma família que ama, uma família sem igual! 

 



1344. A TUA PALAVRA ESCONDI  
                     E                        B7                                       E 

A Tua palavra escondi, no meu coração a escondi 

               A                             E            C#m  F#m  B7            E   A/E 

P’ra eu não pecar contra Ti, não pecar, a Tua Palavra escondi. 

 

 Tu dizes no Teu livro santo: Bem-aventurados serão 

Aqueles que a Tua palavra, Senhor, a guardam no seu coração. 

 

 Eu quero Amado Senhor aos outros fazer conhecer 

Teu puro e Santo Evangelho de amor, a fim de ninguém se perder. 

 

O meu coração já é Teu, pois Tu mo compraste Senhor! 

Só quero viver para Ti, só viver, vencido por Teu grande amor! 

 

 Vencido por Teu grande amor, Vitória constante terei. 

Domina-me sempre bendito Senhor, pois Tu és meu Deus e meu Rei! 

 



1345. FAZ-ME CHEGAR 

Faz-me chegar aos Teus rios. Senhor; (3x) 

Faz-me chegar, Faz-me beber, Faz-me viver. 

 

Faz-me beber dos Teus rios. Senhor; (3x) 

Faz-me chegar, Faz-me beber, Faz-me viver. 

 

Faz-me viver nos Teus rios. Senhor; (3x) 

Faz-me chegar, Faz-me beber, Faz-me viver. 

 



 
1346. NESTE DIA FELIZ 

 

           C            Gm              F                                   C                Am                Bb  G 

Neste dia feliz, neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. 
          A              Gm             F            Fm                   C                   Dm   G          C  C7+ 

Seu amor é real. Sua paz gozarei; Eu marquei um encontro com Deus! 
                                           G                                            C 

                                           G                  F              C         G 

Eu marquei um encontro com Deus! (2X) 
           A              Gm             F            Fm                    C               Dm        G            C 

Seu amor é real. Sua paz gozarei; Eu marquei um encontro com Deus! 

 

Quando a Ti eu orar, Tua face buscar, Vem minh’alma de gozo inundar. 

Teus tesouros abrir. Tua glória fruir neste santo e bendito lugar. 



1347. O SANGUE DE JESUS 

Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória (2X) 

 

Eu fui comprado por um preço muito grande 

Esse preço foi o sangue, derramado lá na cruz. 

Eu fui comprado por um preço muito grande 

Esse preço foi o sangue, precioso de Jesus. 

 



1348. ESTE É O DIA, QUE FEZ 

Este é o dia, este é o dia 

 Que fez o Senhor, que fez o Senhor. 

Regozigemo-nos, regozigemo-nos  

E alegremo-nos Nele 

E alegremo-nos Nele. 

 

Este é o dia que fez o Senhor,  

regozigemo-nos e alegremo-nos Nele. 

Este é o dia, este é o dia, que fez o Senhor. 



1349- RESSUSCITOU 

 

(Am/G/F/E) 

Ressuscitou, ressuscitou, 

           Ressuscitou, aleluia!     (2x)   

 

      Oh morte, onde estás oh morte,  

           a Tua vitória, Jesus ressuscitou       (2x)   

 

Venceu a morte, venceu o mal,  

           venceu as trevas, Jesus ressuscitou     (2x) 

Ressuscitou… 

 

Ressuscitou! 

 



1350- É NATAL 

É Natal, é Natal há paz e alegria,  

Já nasceu Jesus Cristo neste grande dia 

 

Alegres cantaremos ao Senhor Jesus, 

 Que veio do céu trazer-nos a luz 

Nasceu num presépio humilde em Belém,  

Num leito de palha eis o nosso sumo bem 



1351. PRIMEIRO AMOR 

Quero voltar ao início de tudo,  

Encontrar-me contigo, Senhor 

Quero rever meus conceitos e valores 

Eu quero reconstruir 

Vou regressar ao caminho 

Vou ver as primeiras obras, Senhor. 

 

Eu me arrependo, Senhor 

Me arrependo, Senhor ( 2x ) 

 

Eu quero voltar ao primeiro amor 

Ao primeiro amor. 



1352. SOLTA O CABO DA NAU 

Oh! por que duvidar sobre as ondas do mar 

Quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar 

Seu amor a ti quer revelar 

 

Solta o cabo da nau, Toma os remos nas mãos 

E navega com fé em Jesus. E, então, tu verás que bonança se faz 

Pois com Ele seguro serás 

 

Trevas vêm te assusta, tempestades no mar 

Da montanha o Mestre te vê e a tribulação Ele vem socorrer 

Sua mão bem te pode suster 

 

Quando pedes mais fé Ele ouve, oh crê 

Mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar 

Sobre as ondas poderás andar 

 



1353. BOM SAMARITANO 

             E                  G#m       A                     B 

Senhor quero ser, Instrumento em Tuas mãos 

                        E           G#m         A           B 

E levar Boas novas de luz e salvação 

                  A             B                 G#m                 C#m 

Eu rendo-me a Ti, ao Teu poder e ao Teu amor 

                                  A                       B 

Tu És soberano, És meu Senhor 

                        A            F#m                     E 

Usa-me Senhor para o Teu labor 

                                                         A           F#m 

Eu quero brilhar para Ti e chegar a ser 

                                            B          E 

Um bom samaritano. 

 



1354. DESPERTA PORTUGAL 

Depois de tudo o que já fiz, depois de tudo o que vivi 

Meu desejo é olhar, Meu desejo é olhar só para Ti 

 

Muitos sonhos por cumprir, muitas lágrimas a vir 

Quando penso em Portugal 

Quando penso na nação a Te louvar 

 

Ainda não cantei, todo o louvor para Ti 

Ainda não escrevi, todo o Amor que sinto por Ti 

Falta acontecer, vai acontecer, está a acontecer… 

 

Desperta Portugal, Deus com Teu poder 

Desperta a nação, milagres qu’remos ver 

Falta acontecer, vai acontecer, está acontecer… 



1355. SÓ A TI, QUERO LOUVAR! 
                          E       B            C#m                A 

Eu quero-Te louvar pois mudaste o meu mundo, 

                              E         B           C#m       A                          E 

Não, quero afastar de Ti nem por um segundo, 

                                       B                      C#m     A               E 

Mudaste o meu viver, das trevas agora é luz, 

                                    B                 C#m                              A 

Quero que todos saibam; quem Tu és oh Jesus! 

                                  F#m      G#m        A                        F#m 

Não sei como Te dizer, como agradecer 

                                        G#m                    A               B        F#m 

Tudo o que tens feito em mim e por mim; 

                                      G#m                A                              F#m 

O amor que Tu me dás, toda a alegria e paz, 

                                             G#m                A                      B 

Que o mundo não pode dar, nem comprar. 

                                        E                    B         F#m               A       B 

Só a Ti, quero louvar! Só a Ti quero adorar! 

                       E                                  B                           F#m                       A    B 

Não há ninguém que me ama tanto assim, Não há ninguém que dá tudo por mim. 



1356. ALELUIA! PODEROSO É O SENHOR  

            Aleluia ! Aleluia !        ) 

 Poderoso é o Senhor nosso Deus ) 2x 
 

Aleluia!  
 

Santo! Santo! É o Senhor Deus Poderoso 

 Digno de louvor, digno de louvor, 

Tu és Santo, Santo é o Senhor Deus Poderoso 

Digno de louvor, digno de louvor  

Tu és Santo !  
 

Digno de louvor, digno de louvor  

Amém  ! 
 

Tu és Santo 

 



1357. UM MENINO NOS NASCEU (IS. 9:6) 

Porque um menino nos nasceu 

E um filho se nos deu 

E o principado está sobre Ele  

E o Seu nome será: 

Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e o 
Principe da Paz é Ele e o Pai da Eternidade 



1358. TODOS DEVEM CONHECER 

Todos devem conhecer (3x) 

O Salvador ! 
 

Ele é o Lírio dos vales, a Estrela da manhã, 

O Escolhido dos milhares; Todos devem conhecer. 
 

Ele é o Lírio dos vales, É a Rosa de Saron. 

É por isso que Lhe damos 

Todo o nosso coração. 



1359. JESUS AMA AS CRIANCINHAS 

Jesus ama as criancinhas deste mundo ao derredor, 

Quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus, 

Jesus ama as criancinhas com fervor. 

 

Jesus ama as criancinhas de Portugal ao Japão, 

Quer lourinhas, quer de cor,  Ele as chama com amor 

Jesus ama as criancinhas como são! 

 



1360- CONTENTE ESTOU 

Contente estou no meu coração,  

Ao Céu eu vou, é a minha canção 

 

Glória, aleluia ao Salvador! 

Ao Céu eu vou, é a minha canção, 

É a minha canção, é a minha canção, 

 é a minha canção! 

 



1361. DA LINDA PÁTRIA 

Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, 

Eu tenho de Jesus saudades, Oh quando é que eu vou? 

 

Passarinhos, belas flores, querem me encantar 

Ó vão terrestres esplendores de longe enxergo o Lar. 

 



1362. EU LOUVAREI O MEU SENHOR 

Eu louvarei, eu louvarei,  

Eu louvarei o Meu Senhor 
 

João viu o número dos redimidos  

E todos adoravam o Senhor; 

Uns cantavam, outros oravam,  

E todos adoravam o Senhor 
 

Eu louvarei, eu louvarei,  

eu louvarei o Meu Senhor 

 



1363. ELE É O MEU SALVADOR 

Ele é o Meu Salvador,  

Jesus, Meu Jesus! 

Ele é o Meu Salvador,  

Quero sempre amá-Lo mais. 

 

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!  

É o Senhor da minha vida, 

Quero sempre amá-Lo mais. 
 



1364. COMO ZAQUEU 

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 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 meu bem maior faz um milagre em mim 



1365. EU VENHO DIZER 

Eu venho dizer, eu venho dizer ao Meu Salvador: 

Senhor, amo a Ti, Senhor, amo a Ti no meu coração. 

Eu venho dizer, eu venho dizer com sinceridade: 

Te amo Senhor, Te quero Senhor no meu coração. 

 

Eu quero cantar, eu quero cantar de gozo e de paz. 

Eu quero sorrir, eu quero chorar de felicidade! 

Eu venho dizer, eu venho dizer toda a verdade: 

Te amo Senhor, Te quero Senhor no meu coração. 

 



1366. PARA QUE PECAR 

Para que pecar, se sou salvo, se eu tenho tanta luz? 

Para que pecar, se a vida Deus me há dado em Jesus? 

Para que pecar, se o Inferno só espera o pecador? 

 

Para que pecar? Para que pecar? 

Para que pecar contra Deus (bis) 

 

É melhor viver santamente, vitorioso contra o mal, 

Pois Jesus prepara p'ra os santos Uma Pátria eternal; 

Uma Pátria eterna nos Céus, onde o mundo não entrará. 

 



1367. CLASSE COMEÇAR 

             D  

A nossa classe vai agora começar, 

                           G                     D          A     D 

Ao Pai do céu rogamos que nos venha abençoar. 

       D 

De Cristo o Salvador, nós vamos aprender 

                                G           D      A      D 

A Bíblia conhecer e a Jesus enaltecer. 

 



1368. CLASSE TERMINAR 
 

               D 

A nossa classe vai agora terminar, 

                           G                     D           A        D 

Ao Pai do céu rogamos que nos venha acompanhar. 

          D 

De Cristo o Salvador, nós vamos praticar 

                                  G             D     A    D 

A Bíblia decorar e a Jesus anunciar. 

 



1369. JÁ ROLOU 

    Já rolou, Já rolou, Já rolou,   ) 

a grande pedra do sepulcro já rolou.)  2X 

 

Meu Jesus ressurgiu, para o céu já subiu. 

 

 Já rolou, Já rolou, Já rolou,  

 a grande pedra do sepulcro já rolou. 
 



1370. PEQUENO POVO 

Somos um pequeno povo mui feliz(2X) 

Pois Jesus nos perdoou, 

 nossos pecados lavou; 

Somos um pequeno povo mui feliz. 



1371. JESUS É MEU 

Meu, meu, meu, Jesus é meu. 

Se estou doente, se estou contente 

Meu, meu, meu, Jesus e meu. 

Jesus é sempre meu! 
 



1372. COM A VASSOURINHA 

Com a vassourinha eu vou varrer 

Todas as tristezas do meu coração; 

Com a pá eu vou cavar e depois vou enterrar 

Todas as queixinhas contra meu irmão. 

E levar, e levar tudo a Deus em oração. (2X) 
 



1373. SANTIDADE, SANTIDADE 

Santidade, santidade é o meu desejo, 

De santidade eu preciso, 

Santidade, santidade é o que Tu queres de mim. 

 

Toma meu coração, muda minha mente, 

Meu querer conforma, Com teu querer, Senhor. 

 

Fidelidade, fidelidade é o meu desejo, 

De fidelidade eu preciso, 

Fidelidade, fidelidade é o que Tu queres de mim. 
  

 



1374. VEDE CAUTELOSAMENTE 

Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar 

E o vento que é o seu motor não o deixa parar. 

Minha vida é assim também,  

Não vivo no mar, mas vivo a vagar, 

Sou como um barquinho cruzador 

 E quem me conduz é o Senhor! 

E quem me conduz é o Senhor! 
 



1375. É POR ISSO! 

Deus criou este universo imenso, que é tão belo pra nele habitar. 

Criou rios, montanhas e vales, mas não tinha ninguém para amar. 

 

Criou monstros marinhos e feras, que habitassem a terra e o mar, 

Criou pássaros, plantas e peixes, mas não tinha ninguém para amar 

 

É por isso! É por isso; Que para Deus tu vales muito mais! (2X) 

 

Foi então que Deus criou o homem, de uma forma única e singular, 

Formou dele a sua companheira E já tinha alguém para amar 

 

Foi por isso que Jesus um dia baixou a este mundo tão triste 

Porque para Ele, uma alma vale mais do que tudo o que existe. 

É por isso… 

 



1376. JESUS, JESUS… 

Jesus, Jesus! 

 Tu por mim tens tanto amor! 

Salvação tu me deste, 

Eu te amo, Senhor! 



1377. TRÊS PALAVRINHAS 

Três palavrinhas só,  

Eu aprendi de cor; 

Deus é amor! 

 Tu também já podes aprender.  
 



1378. PÔE AZEITE.. 

Põe azeite em minha lâmpada Senhor,(2X) 

Pois eu quero servir-te com fervor, 

Põe azeite em minha lâmpada Senhor! 

 

Senhor Jesus, Tu és meu guia; Senhor Jesus, Tu és amor. 

Salvaste minha alma perdida;  

Por isso te louvo com meu coração, 

 Com meu coração, com meu coração (2X) 

  

De madrugada o crente, vai buscar poder (2X) 

Vai, vai, vai, vai, O mundo está em trevas, 

 sem poder o crente cai (2X) 

 



1379. JESUS ESTÁ PASSANDO.. 

Jesus está passando por aqui, (bis) 

Quando Ele passa tudo se transforma 

A tristeza vai, a alegria vem. 

Quando Ele passa tudo se transforma 

Alegria vem para ti, para mim também . 
 



1380. O SABÃO LAVA.. 

              G            D7 

O sabão lava o meu rostinho,  lava os meus pezinhos,  

                                      G 

Lava as minhas mãos. 

                                 G7/B           C          G                D7   G 

Mas Jesus para me deixar limpinho;  quer lavar meu coração. 

                            G                   D7 

Quando o mal faz uma manchinha,  

                                                      G 

Eu sei muito bem quem me pode limpar: 

                             G7/B                  C        G             D7       G 

É Jesus, eu não Lhe escondo nada,  Tudo Ele quer apagar. 



1381. MATEUS, MARCOS, LUCAS E JOÃO 

Mateus, Marcos, Lucas e João, 

 Actos, Romanos, Coríntios, Coríntios, 

Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 

Tessalonicenses , Tessalonicenses. 

Timóteo, Timóteo, Tito e Filemon 

Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro 

Primeira, Segunda e Terceira de João 

Judas e Apocalipse 
 



1382. O PECADO É UM TIJOLINHO 
Preste atenção no que eu vou falar 

É uma coisa séria não é de brincar 

Toda vez que eu peco e não peço perdão 

Um muro vai se erguendo em meu coração 

 

O pecado é um tijolinho 

O pecado é um tijolinho 

Se você deixar ele faz um montinho 

O pecado é um tijolinho 

 

O pecado é um tijolinho 

O pecado é um tijolinho 

Se você deixar ele faz um montinho 

Onde o amor de deus não pode entrar 

E dele vai te separar 

 

Uma boa nova tenho pra você: 

O sangue de jesus pode demolir 

Todo murinho e todo "murão" 

Que está crescendo em seu coração 



1383. DEUS É AMOR 

Deus é amor, Deus é amor, como diz a Bíblia 

Deus é amor, Deus é amor; todos o repitam. 

Deus é amor, Deus é amor; ninguém o merece 

 

Diz o capítulo quatro, Versículo oito, Primeira a João 

 



1384. SE EU FOSSE UM PASSARINHO 

Se eu fosse um passarinho, voaria, voaria 

Se eu fosse um passarinho, voaria para os céus.  

 

Voando, voando para os altos céus 

Voando, voando para junto de Deus. 
 

 



1385. NUM BERÇO DE PALHA 

Num berço de palha dormia Jesus,  

O meigo Menino, coberto de luz, 

Num rude presépio, à noite, em Belém, 

Enquanto as estrelas brilhavam além.  

 

Acorda o Menino o gado a mugir, 

Mas Ele não chora, Se põe a sorrir. 

Eu Te amo, Menino nascido em Belém; 

Ó, guia meus pés no caminho do bem. 

 

Bem perto de nós permanece, ó Senhor, 

Guardando-nos sempre com Teu santo amor; 

Contigo queremos p’ra sempre ficar; 

Ó, dá-nos entrada no Teu doce lar. 



1386. SURGEM ANJOS PROCLAMANDO.. 

Surgem anjos proclamando: “Paz na Terra, e a Deus, louvor.” 

   Vão seus hinos ecoando nas montanhas, ao redor. 

 

Glória, glória a Deus nas alturas! 

 Glória, glória a Deus nas alturas! 

 

Vão-se alegres os pastores, ver o Infante celestial, 

   E acrescentam seus louvores ao louvor angelical. 

 

Berço rude, Lhe foi dado, mas do Céu Lhe vem louvor. 

   Ele é o Salvador amado, Bem merece o nosso amor. 

 

Povos, tribos, celebrai-O! "Glória a Deus", também dizei. 

Vinde todos adorai-O;  Ele é o Cristo, o grande Rei ! 



1387. EU ME ENTREGO A TI 

                            C                        Am Dm                  G 

Eu me entrego a Ti, Senhor; meu Deus, 

                         C                    Am             G                 C 

Serei sempre Teu e só pra Ti eu quero viver, 

                         F                 C                           F                          C 

O Teu querer vem fazer em mim, Meu coração pertence a Ti 

                                             F                        C  Em  Am 

A minha vida entrego em tuas mãos, 

                                     F           C             F                  C 

Se Tu dizes eu farei! Se Tu mandas eu irei! 

                              F                 Dm       F                           C 

Meu desejo é Te servir! Não importa o que vier; 

                                  F             Dm    F                               C  

Sei que és fiel, óh Deus, minha confiança está em Ti 

                                     F               Dm               F                 G 

Mostra-me o Teu caminho e nele eu seguirei. 

 



1388. QUÃO BELO É O SENHOR! 

Quão belo é o Senhor! Quão formoso é o Senhor! 

Quão belo é o Senhor! Hoje eu quero-O adorar! 

 

A beleza do meu Senhor, nunca se esgotará,  

A formosura do meu Senhor,  

sempre resplendecerá. 

 

Ele de tal maneira nos amou,  

Que a si mesmo se entregou. 
 



1389. TAL COMO SOU.. 

             G                                                       Em 

Tal como sou Senhor, Sem nada que oferecer, só o meu louvor; 

                                                     C                       Am             D   7 

Não tenho mais que dar-Te, pois tudo é, Teu Senhor. 

             G                                                        Em 

Tal como sou Senhor,  Sem nada que entregar, só meu coração; 

                                                C                  Am                     D     7 

Me rendo todo a ti, toma-me Senhor, tal como sou. 

         G                        D                            Em                      C   

Aceita-me como oferta Senhor, Como um sacrifico agradável de amor 

                                   G                    D                        C            (D7) 

Grato perfume, eu quero ser Senhor! 

 



1390. JOVEM NA TUA MOCIDADE 

Jovem na tua mocidade busca a Jesus com alegria 

Anda no Caminho traçado por Cristo, o Salvador! 

Eu vivo… 

 

Na alegria de viver, Na alegria de cantar 

Na alegria de falar…Em Jesus 

 

Jovem na tua mocidade, és de Deus um Filho amado, 

Tens do Pai a protecção, e diz connosco; muito amor!  

Eu vivo na… 

 

Jovem na tua mocidade, não te esqueças do Teu Deus 

E depois quando velho, louva a Deus, cantando esta canção! 

Eu vivo na … 

 



1391. PORQUE DEUS É BOM! 

Entra com acções de graças, nos seus átrios de louvor. 

Na sua presença, com gozo, Canta:  

Grande e Forte é o Seu Nome! 

 

Louva-O ao som do trompete, com adufe e harpa, também! 

Que toda a criação na terra e céu, 

Canta: p’ra o Senhor; com o coração. 

 

Porque Deus é Bom! (3X)  

E a Sua Misericórdia é p’ra sempre!  (2X) 

 

Jesus; o Filho, é Exaltado! A Palavra que criou. 

Vem diante d’Ele prostrar-te, 

Com tuas mãos no ar! Com tua voz cantar! 

 



1392. LEVA-ME ALÉM 

Render a Ti adoração e derramar meu amor 

É o que meu coração deseja toda manhã 

 

Te imaginar é me inspirar, pra Te dizer 

Estou apaixonado cada vez mais por Ti 

Senhor Tu és incomparável 

Teu nome é maravilhoso 

 

Leva-me além, a um nível mais profundo 

De intimidade contigo ó Senhor. 

Leva-me além, que a minha vida 

Flua mais da Tua unção, mais do Teu poder  

 



1393. LEVA-ME  

                               Dm                                 A# 

Leva-me ao Teu encontro ao lugar santo, 

                         C                                                Gm7            A7  

passando pelo altar, Senhor Teu rosto quero ver 

                                 Dm                         A# 

Passa-me pela multidão, pra que eu possa entrar 

                            C                                                  Gm                A7 

Tenho fome e sede de justiça, que só encontro num lugar. 

                     Dm                   C                    A#           C                   Dm  A#/C 

Leva-me ao Lugar Santíssimo, Pelo sangue do Cordeiro redentor 

                      Dm                     C                   A#           C                  Dm 

Leva-me ao Lugar Santíssimo. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. 

                                         A#            Am               Dm 

Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. (bis) 

 



1394. POR TEU GRANDE AMOR.. 

Por Teu grande amor, pela luz e o calor 

Queremos Senhor dar-Te Graças, 

Também pelo pão, pela habitação,  

De bom coração damos Graças. 

Louvamos-Te – Ó Deus! 
 



1395. OBRIGADO SENHOR/ALELUIA.. 

H- Obrigado Senhor, obrigado  

 M – Obrigado 

H- Obrigado Senhor, obrigado  

 M – Obrigado Senhor, Obrigado 

H- Aleluia, Glória Aleluia  / M- Aleluia  (3X) 

H- Aleluia, Glória Aleluia  

Todos – Obrigado! 
 

 



1396. QUEM SOU EU? 
                                           G                           D                     Em7 

Quem Sou Eu? Que o Senhor de toda a terra 

                                      D                    C              D                             C 

Se importa com meu nome, se importa com a minha dor. 

              G                          D                       Em7    D               C                 D                 C 

Quem sou eu? Que a Estrela da manhã Ilumina o caminho pró meu confuso coração,  

                                            C                   D                      Em7              D 

Não por causa do que eu sou, mas por causa do que Tens feito 

                                                 Em7             D              C               D 

Não por causa do que faço, mas por causa do que És. 

          G                  D       Em7    D                     C                       D             C    D                  G 

Eu sou uma flor perecível, hoje aqui e morta amanha; Uma onda no mar, vapor ao vento. 

                              D                           Em7               D                     C               D                      C                

Mesmo assim Tu me ouves quando eu chamo. Tu me seguras quando caio e me dizes quem eu sou: 

                                                                      G   C             Em7  D 

Eu sou Teu! Eu sou Teu! 

 

Quem sou eu? Que ao veres o meu pecado 

Me olhas com amor e me ergues novamente. 

Quem sou eu? Que a voz que acalma o mar 

Me chama entre a chuva, acalma a tempestade em mim 

 



1397. PARABÉNS 

(G/D/G/G7/C/G/D/G/C/G) 

Parabéns a você, nesta data querida 

Muitas felicidades, muitos anos de vida 

 

 Sejas servo/a fiel, no caminho de Deus 

 Deus te dê muitas bênçãos, bênçãos vindas dos céus. 

 

Com Deus ao teu lado, num longo porvir; 

Que a vida te seja; um eterno sorrir. 

 

 Que o Senhor te abençoe, Te dê forças e Luz 

Para que melhor possas; servir a Jesus. 

 



1398-PERTO QUERO ESTAR 

 Perto quero estar meu Deus de Ti 
  Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. 

És meu desejo não há como Tu, ninguém se compara a Ti,  
Que trás amor e paz sem fim, perto quero estar meu Deus de Ti 

 
 És meu desejo! És tudo o que eu preciso 

És meu desejo! Contigo quero estar 
 

Perto quero estar junto a Teus pés, 
 pois prazer maior não há que me render e Te adorar. 

Tudo que há em mim, quero Te ofertar 
Mais ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei 

Não sou apenas servo Teu amigo me tornei 
 

Te louvarei! Não importa as circunstâncias 
Adorarei! Somente a ti Jesus! 

 



1399. ABRE MINHA VISÃO 

Se eu a Ti me prostrar, por mim amor mostrarás 

Abre minha visão pra Tuas obras eu ver 

Quando a Ti eu orar, Sei que me guiarás 

Abre minha visão pra Tuas obras eu ver 

Cristo dá-me visão pra Tuas obras eu ver 

 

O mar se abrirá! Povos virão, ao ouvirem Tua voz! 

Tua glória será, todos verão, Teu querer se faça em nós! 

 

Toda dor passará, mas Teu amor ficará 

Abre minha visão pra tuas obras eu ver 

E eu então louvarei, Em Ti me deleitarei 

Abre minha visão pra tuas obras eu ver 

Cristo dá-me visão pra tuas obras eu ver 

 

 



1400. QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 

                          G                                        D/F#           Em                                        C 

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

                                                                          D                         G 

Quão grande é o meu Deus! 

                                 G                                 D/F#  Em                                                     C 

                                                                                                                                           D 

Com esplendor de um rei em magestade e luz. Faz a terra se alegrar(2X) 

                                  G                        D/F#   Em                                               C 

                                                                                                                              D  

Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com Sua voz(2X)  

  

     Quão grande é o meu Deus… 

  

Por gerações Ele é o tempo, Está em Tuas mãos  O começo e o fim(2x) 

Três se formam em um, um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão (2x) 

 

 Quão grande é o meu Deus… 

                                            G                                                Em  

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

                                                                     C               D                          G 

Eu cantarei: quão grande é o meu Deus 



                                  G          C                  G                                 C                     D 

Por amor vieste a este mundo O Salvador que é Cristo o Senhor 

                               Em           C          G             C               G          D                G 

Emanuel, o filho do Altíssimo E Por amor morres-Te em meu lugar  

                                                                  Em        C                     G                D 

Levantas-me para mover montanhas 

                                                                  Em                C                  G 

Levantas-me para andar sobre o mar 

                                                                  Em                C                 G           C 

Eu sou forte quando em Ti descanso 

                                                               G                  D                     G 

Levantas-me mais do que eu posso ser 

                               A           D                      A                            F#m               D                         E 

Quando estou triste e minh’alma cansada Quando os problemas apertam o meu coração 

                             F#m                   D                    A       D             F#m          E                A 

E no silencio quando eu procuro por Ti Tu sentas-Te e ao meu lado estás 

 

 

1401. LEVANTAS-ME 

Refrão sobe 

um tom para 

F#m na 2ª 

volta 



                                          Am            D                             D Em        Am     D                      G       C 

Como entregar, minha vida por ti como tu, fizeste por mim 
                             Am            D                                 D/B Em                Am        D                          D/B   Em 

Como agradecer, o sacrifício na cruz como expressar, minha gratidão 
                                    Am                                D                           D/B                                Em 

Tu és o amante da minha vida Tu és a beleza que me conquistou 

                         Am                       D                           D/B                                 Em 

Tu és minha força na minha fraqueza e o Teu sangue que escorreu por mim 
                                                                  Am                          D                    G 

Como poderei esquecer-me de Ti 
                                Am   D               D/B Em                   Am                 D                             G          C 

Tu és Jesus, Tu és Jesus e Tua é a mão que acolheu meu coração 
                                                                                Am  D                          D/B    Em 

Tão grato estou, tão grato estou 
                                                                 Am                         D                           G            C 

Tão grato estou por teres-me dado a salvação 

 

1402. TU ÉS JESUS 



 
 

                                                               C                        A7  Dm7  Dm7/C 
                                                               D                       B7  Em7  Em/D 
                                                              E                       C#7 F#m7  F#m/E 

Tua fidelidade é grande 
                                                       F/G             G/F             C/E           C  G/B 
                                                      G/A             A/G            D/F#         D  A/C# 
                                                      B7               B/A             E/G#        E   G#/D# 

Tua fidelidade incomparável é  
                                                       Am7                                          Dm7 
                                                      Bm                                             Em7 
                                                     C#m7                                        F#m7 

Nada é como tu , bendito Deus 
                                                              G#               G7               C              A7 
                                                              A#               A7               D             B7 
                                                              B#               B7                E 

Grande é Tua fidelidade 

1403. TUA FIDELIDADE 



                                     D                                                 A4  A   Bm                                              G 

Mestre, eu preciso de um milagre transforma minha vida, meu estado 

                               D                                                              A4                                        A                        Bm  

Faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria  

                                                                                                        G       Em                                  D 

Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a Sua voz 

                                                                      C#m7                G                                               D                  Bm7  

Quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu  

                                                        Bm/A                        G                                        D9/F#                       Em 

Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo poder 

                                                                                                                                    A7  

Eu preciso tanto de um milagre 

                                            D                                       A4   A                                   Bm                                         G 

                                            E                                         B5                                       C#m                                        A5 

Remove a minha pedra, Me chama pelo nome  Muda a minha história, Ressuscita os meus sonhos 

                                                            D9/F#   G                A4  A                              C9                                  G  

                                                             E                               B5                     D                                        A5 

Transforma a minha vida, E faz um milagre  Me toca nessa hora, Me chama para fora 

                                                                                          A                   D  

                                                                                       B5                    E 

Ressuscita-me 

                      D                                A                                              Bm                                           G 

Tu És a própria vida, A força que há em mim  Tu És o Filho de Deus , Que me ergue pra vencer 

                 D9/F#                                        A                                            Bm                                     G  

Senhor de tudo em mim , Já ouço a Tua voz  me chamando pra viver , Uma história de poder 

1404. RESSUSCITA-ME 



CAPO: 5º TRASTE 

                                                       G                    C                       Am7                   D 

No silêncio , No sossego eu sei que Tu és Deus 

                                                     G                     C                         Am7                       D 

No secreto, Tua presença eu sei restaura meu ser 

                                                Am7+2    G        C           D          Am7+2 G  C         C 

Não recuso á Tua chamada,  Cada dia vou-Te escolher 

                   Em                   C     G   D    Am7           Em                             C     G     D            Am7                Em 

 Não há outro como  tu ,  Jesus Cristo Morreste numa cruz por mim,   viverei pra Te adorar 

                                                            G                   C                      Am7              D 

Na angústia, e na luta eu sei soberano és 

                                            G                       C                          Am7                        C          D 

No momento de fraqueza, me dás a graça de ouvir Tua voz 

                                           Am7+2         G         C          D              Am7+2   G      C         D           (Em/C/D/G/D) 

Não me atraso á Tua chamada, comigo este será meu hino: 

                                        Em               C            G           D                            Am7 

O meu prazer está em Ti Senhor, Todo meu amor e minha força 

                                                       Em              C               G         D                     Am7  

O meu prazer está em Ti Senhor, para sempre 

1405. NÃO HÁ OUTRO COMO TU 



1406. ACREDITO 
 

Nesses dias de desespero, Incerteza e medo há,   

Em uma salvação eu creio, Creio em Ti, creio em Ti 

  

Acredito em Jesus Cristo! Acredito em Deus o Pai! 

Acredito no Santo Espírito! Que luz, vida nova traz! 

Acredito na cruz de Cristo!  E que a morte enfim venceu! 

Acredito que ressurreto, muito em breve voltará! 

Creio em Ti 

  

Que nossa fé não sejam hinos. Apenas notas em canções  

Que mesmo em tentações e fraco,  Creio em Ti, Creio em Ti 

                Acredito em..... 

  

O perdido encontrou perdão pois agora, aqui, o amor venceu,  

E que a igreja viva este amor, Creio em Ti, Creio em Ti. 

  

E as cadeias não prevalecerão, Pois o véu rasgou e veio ao chão 

Seu amor não voltará em vão, Creio em Ti,  Creio em Ti 

  

Acredito em .... 

Em breve voltará, ohh uhh 

 



 

Dim Dom, Dim Dom, Dim Dom,Dim Dom 

 Lá na manjedoura;  Numa estrebaria, na cidade de Belém 

 Uma estrela brilha;  O céu já anuncia,  É noite de Natal;   

Nasceu o Deus menino,  O bem venceu o mal 

  

Dim Dom, Dim Dom ; Os sinos tocam em Belém  ;  Dim Dom 2x 

  

Junto a animais; O bebê Jesus se aquece, Maria e José;  Ao Deus Pai só agradecem 

Pela vida de Jesus,  O presente de amor. O Deus menino;  O ser divino;  O Salvador 

 

 Até o céu silência;  Quer ouvir um bebê chorar 

 Reis magos e pastores;  Também vieram adorar 

 Anjos cantam em louvor;  A terra se enche de esplendor 

 A profecia se cumpriu;  O céu já se abriu;  Ao pecador 

  

Glória a Deus;  Anjos cantam em louvor, Glória a Deus;  A Jesus o Salvador 

 Glória a Deus;  Paz na terra entre os homens,  

Glória a Deus,  Ao rei da paz,  Ao rei Jesus 

 

1407. DIM DOM 



Foi nos dado o Filho; O mal foi vencido 

A luz veio e cantemos: É Natal 

 

Vamos adorá-lo; Dádivas pra Ele 

Com muita alegria, Adora o Filho: É Natal 

 

(Ele é) Jesus, Emanuel; Deus Connosco e diz a todos 

    Ele é Salvador. É Salvador 

Não estamos mais perdidos; Porque Ele veio para nós 

Ele é Salvador. É Salvador 

 

Cantamos com os anjos; Levantemos as vozes 

Nesta canção de esperança: É Natal 

 

(Ele é) Jesus, Emanuel…. 

 

Seu amor será p’ra sempre (6X) 

1408. ELE É JESUS, EMANUEL 



Pai eu quero te amar, tocar o teu coração 

E me derramar aos teu pés, mais perto eu quero estar Senhor 

E te adorar com tudo que eu sou e te render glória e alelúia 

Alelúia, Alelúia,Alelúia, Alelúia 

 

Quando lutas vierem me derrubar 

Firmado em ti eu estarei, pois Tu És 

O meu refúgio Oh Deus e não importa onde estiver 

 no vale ou no monte adorarei, A Ti eu canto glória e Alelúia 

Alelúia, Alelúia,Alelúia, Alelúia 

 

Senhor preciso do Teu olhar, Ouvir as batidas do Teu coração,                                          
Me esconder em Teus braços Oh Pai, Toda minh´alma deseja a Ti 

Junto com os anjos cantarei,  Tú és Santo, exaltado, Alelúia 

Alelúia, Alelúia, Alelúia, Alelúia  

 

1409. PAI, EU QUERO TE AMAR 



1410. PAI ABRAÃO 

O Pai Abraão tem muitos filhos, 

Muitos filhos tem o pai Abraão 

Eu sou um deles e tu também o és  

Louvemos ao Senhor 

 

Braço Direito, Braço Esquerdo,  

Pé Direito, Pé Esquerdo, 

A Cabeça, Rodou 
 



1411. NOS AMOU 

                    G                               C                                       Em              D                      C        

Salvos pela graça, cheios do seu amor Queremos proclamar  Quão grande é o Senhor 

           G                                             C                               Em                D                C 
Aquele que nos tirou das trevas Nos firmou na sua luz Pagou um alto preço, Seu nome é Jesus 

 

                                       G                                                                   C 
Nos amou com amor que constrange Nos amou com amor que liberta 

                                       Em                        D                       C                                      G 
Nos amou com amor que é mais forte, o seu amor.     Nos amou com amor que transforma 

                                      C                                                     Em                     D               C 

 Nos amou com amor imutável Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas 
 
A quem prestar louvor?  P'ra quem adoração? Senão aquele que nos livrou  da morte e da prisão 
Pois Ele nos tirou das trevas nos firmou na sua luz Pagou um alto preço  Seu nome é Jesus 
                           Am/Em       D                            G                              C      Em                       D 
Não iremos calar o louvor que puseste em nós Sabemos quem És, Sabemos quem És 

                            Am/Em                     D                G                             C     Em                      D 
Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar Sabemos quem És, Sabemos quem És 

 

(Am/Em/D) 

Capo: 4º traste 



1412. CAMINHO PARA CASA 

(Am/G/F/E) 
Um coxo sentado na rua gritou  (x3) 

Ohhhhh… 
Me mostra o caminho (x3) 

Caminho para casa 
 

Um cego de pé na rua gritou (x3) 
Ohhhhh… 

Me mostra o caminho (x3) 
Caminho para casa  

 
Jesus pregado na cruz gritou (x3) 

Ohhhhh… 
Eu sou o caminho (x3) 

Caminho para casa 



1413. OCEANOS 
Intro: Bm  A/C#  D  A  G 
  
Bm                             A               D                                    A           G 
Tua voz me chama sobre as águas, Onde os meus pés podem falhar 
Bm                        A          D                                A        G 
E ali te encontro no mistério, Em meio ao mar, confiarei 
  
       G      D                  A    G                    D        A                         G                                  D                  A 
Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei, Se o mar crescer somente em Ti descansarei 
G     A   Bm 
Pois eu sou teu e Tu és meu  ;     Instrumental: Bm A D  A  G 
  
  
Tua graça cobre os meus temores; Tua forte mão me guiará 
Se estou cercado pelo medo; Tu és fiel, nunca vais falhar 
  
  
Bm                                   A                    D 
Guia-me pra que em tudo em Ti confie,                               |(2x) 
                        A                                    G 
Sobre as águas eu caminhe,Por onde quer que chames    |            
Bm                                   A                D 
Leva-me mais fundo do que já estive 
                A                                  G 
E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença 
  
Instrumental: Bm A D A G (2x) 
 



1414. ÂNCORA 

Espero em Ti, minha âncora Tu és, No temporal, firme estou em Ti 

Em Teu amor, não existe mais temor. Confiarei só em Ti, SENHOR! 

 

São fiéis as promessas Lá na Cruz, Entregaste tudo para me salvar, 

A minha fé ancorada em Ti está Sempre Tu És, Fiel Senhor! 

 

Eterno Deus, Tu que És e que Virás, 

Seguro estou, não me deixarás. 

São fiéis… 

 

Jesus, Teu Nome, É grande, é alto! 

Só em Ti, confio! 

Fiel p’ra sempre, É Tua promessa, 

Só em Ti, confio!  



1415. A FORMIGUINHA 

A formiguinha corta a folha e carrega, 

Quando se deita, a outra pega (2x) 

 

Ai, que mistério tão glorioso, 

A formiguinha ensinar o preguiçoso. (2x) 

 

Deus não quer preguiçosos na sua Obra,  

Porque senão o tempo sobra.  (2x) 

 



1416. MAIS UM DIA SE PASSOU 
 

Mais um dia se passou, e eu estou aqui  

No meio dos meus problemas, esqueço-me de Ti, 

Mas logo me vens à mente, chamando-me à razão  

Dizes-me: “Não desistas! Estou no teu coração!” 
 

Dia a dia, eu quero andar, dia a dia quero viver, 

Dia a dia desejo estar, dia a dia permanecer 
 Somente em Ti 

 

Não mais estou sozinho, não é uma ilusão, 

Pois tudo o que sinto, é mais que uma sensação! 

Agora sei para onde vou a certeza que Me dás! 

Que na minha vida tenha a Tua Paz! 
Dia a dia… 

Somente em Ti (x3) 

 



 
1417. O GRANDE AMOR DO SENHOR  

 
O grande amor do Senhor cantarei para sempre  

Com minha boca manifestarei Tua fidelidade  
Eu cantarei, o Teu amor! Declararei, o Teu amor  

  
 

Senhor poderoso, quem é como Tu.  
Tu és forte e tua fidelidade, não tem fim )2x 

Quem Senhor se poderá comparar a Ti e 
 os anjos em reverência adoram só a Ti  

Eu cantarei, o Teu amor! Declararei, o Teu 
amor!   

 

 



1418. COMO UM CERVO 

Como um cervo anela a água   
a minh’alma brama só por Ti 

 És tu só por quem meu ser brama  
e quero Adorar-te  

 

De Ti só tomo a força, oh Deus!  
Em Ti só posso repousar  

És tu só por quem meu ser brama  
e quero Adorar-Te  

 



1419. QUANDO ACREDITAS 
Bm         A      F#m               Bm    

Tanto que eu orei,  sem ter provas de alguém ouvir 
             D                 Gm                     Em            F#m  

E cá dentro uma canção que não sei definir 
Bm        A        F#m               Bm 

Não temos medo já,  Nem mesmo do que está para vir 
D                        Gm              Em           F#m        Asus4  

Já movemos montes, Sem saber, só a sentir 

  

       D                                             A                          Bm                            F#m                           Gm                     A7sus4      

Quando acreditas    há um milagre,  Um sonho bom,   não vai morrer 

                D                                     A                                          Bm                                     F#m                               Gm                          .  

E os milagres         estão para chegar, Se acreditares, vais conseguir 

Em            Asus4       Bm     

Mas só a acreditar 

 
Tanto que eu orei,sem ter provas de alguém ouvir,  E cá dentro uma canção que não sei definir 

Não temos medo já,Nem mesmo do que está para vir; Já movemos montes, Sem saber, só a sentir 
  
   

Medo e confusão, por vezes rezas e é em vão; E a esperança voa além Qual ave em migração 
 Mas estou tão bem assim Um som tão bom no coração; Muita fé que faz sentir, para além da razão 

  

 



1420. SABES MELHOR QUE EU 
Sabes melhor que eu: 

INTRO:   A  D  A    A  D  A A  

 

                                       D        A           D        E        C#m             D     E       F#m            Bm      D        E                . 

Pensei que estava bem,  Pensei ter as respostas, Pensei ter ido mais além, Mas vim parar aqui     

  A                      D        A                       D           E       C#m       D     E     F#m            Bm      D        E          . 

E sem ter mais ninguém,  Na luta e na demanda;  Agora que eu desisti,    Vem a verdade assim 

  

            A     D    F#m E          C#m    D    E  E7  

       Sabes melhor que eu, Sabes melhor 

    C#m         D     Bm       E              C#m          D         E   A  

Deixei de querer saber porquê,  Pois sabes melhor que eu 

  

Se isto era um teste,  Eu não pude entender; Talvez buscar a solução, Me ajude a crescer 

Tentei seguir o mestre,  Ter esperança fez-me tão bem Pensei que o melhor para mim    é confiar em ti 

  

Pois sabes melhor que eu,  Sabes melhor 

Deixei de querer saber porquê ,  Pois sabes melhor que eu 

  

F        C         Am    G    D           F        C         Am    G    D  

Eu confundi a nuvem com o céu,  Pensei seguir a ave que voava 

     F    C             Am    G             D                              Bm              

E Mas percebi que tudo era teu,  E que se eu quisesse talvez visse 

  

B         E        C#m        F#        D#m  E               F#m   D   G      Em           A   G#m   F#   B   A    

Pois sabes melhor que eu,  Sabes melhor  Deixei de querer saber porque,  Assim é o desígnio teu 

B    C#m       F#  

Sabes melhor que eu 

  

Fim:   B  E  B    B  E  B 



1421. O TEU QUERER 
                                                 Em7                   D  C/D                 Em7                   D   C/D 

Toda a justiça vem de Ti, todo o amor vem de Ti,  

                                     Em7                        D  C/D                              Em7        D               Am7          

toda a bênção vem de Ti, então toca em mim, toca em mim 
                                                         Em7                          D  C/D                Em7                     D C/D 

Toda a verdade vem de Ti, a vida eterna vem de Ti 
                                                        Em7                           D                    C       

O perdão e a compaixão são obra da Tua mão 
                                                                                          Em7        D                 Am7 

Então toca em mim, toca em mim 
                                                                          C                    D                    G         C              D 

Senhor eu quero, viver para a Tua glória 

                                                           C                     D                            G                    C             D 

Senhor eu quero, pra sempre fazer o Teu querer 
                                                              C                                          D                            G 

Venha até nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade  
                                                           C                                           D                  Em7 

A Ti cantamos aleluia, a Ti cantamos aleluia 



1422. CORDEIRO QUE SOFREU 
 

O cordeiro que sofreu traído pelos seus; Ele carregou por mim 
Todo o pecado meu; em silêncio suportou: Açoite, escárnio e dor 

E em obediência ao pai na cruz se entregou 
 

    Numa rude cruz me salvaste; derramaste ali Teu amor 
    Minh'alma cantará aleluia; glória e honra a ti, Senhor 

 
Unigênito de Deus vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a Ti 

 
Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz 

O pecado já não me prende mais, quem Jesus livrar; Livre viverá 
 

Quando a pedra se moveu, e nada se encontrou,  
Aleluia, glória a Deus; Jesus ressuscitou 

  
  
  
  
  
  
  
 



1423. ME RENDO A TI 
 

Estavas desde o princípio; Eterno, Tu És Senhor; Criaste do nada a Terra 
Me rendo a Ti 

 
Antes que eu pecasse; Pagaste o preço na cruz;  

Meus erros pesaram em Teus ombros; Me rendo a Ti 
 

   Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-Te, ó Deus: O meu 
coração 

 
Na salvação, caminho; Teu Espírito vive em mim; Declaro as Tuas 

promessas 
Me rendo a Ti 

 
  Estarei com mãos levantadas pra Te louvar; Pois Tu deste tudo a mim 

  Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende; O que sou é Teu 
  
  
  
  
  
  
  
 



1424. HOSANA(HOSANA) 
 

Eu vejo o Rei da glória vindo com o Seu poder; a Terra vai estremecer 
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar; A Terra vai então cantar 

 
     Hosana, Hosana; Hosana nas alturas; Hosana, Hosana; Hosana nas 

alturas 
 

Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar, pra Sua fé compartilhar 
Eu vejo o avivamento quando o Teu povo orar, e Te buscar, e Te buscar 

 
Limpa o meu coração, Abre os meus olhos pra que eu possa ver. 

Com o amor que tens por mim, Te amo 
 

Quero ser igual a Ti; Tudo o que sou é pra Teu louvor;  
Pois Contigo vou viver pra sempre. 

  
  
  
  
  
  
  
 



1425. MEU TUDO 
 

Minha herança é Jesus; A minha recompensa; Nada neste mundo há 
Que me satisfaça mais. Na provação; Eu cantarei, Livre eu sou; Não 

voltarei 
 

        Tu és meu tudo, Deus; Tu és meu tudo, Deus 
       Tu és tudo o que eu preciso; Tudo para mim! 

 
Minha salvação, Tu és minha alegria, Sei que nunca falharás 

O céu é o nosso lar. No temporal, eu cantarei, Estás aqui; A Deus seja a 
glória 

 
  Estou seguindo Jesus Cristo, não volto atrás! não volto atrás! 

  Atrás o mundo, Jesus à frente! não volto atrás, não volto atrás! 
  
  
  
  
  
  
  
 



1426. TEU NOME É SANTO 
 

Eu te amo Salvador: Jesus Cristo, Rei e Senhor 
Me prostro aos Teus pés;  

Hosana ao Cordeiro do Trono 
Não há ninguém igual a Ti soberano Deus(2x) 

 
   Tu és Santo (Santo);  

toda a terra proclame a Tua Santidade 
   Tu és Digno, (Digno) de todo o louvor Ámen 

 
Teu Nome é Santo; Teu Nome é Santo;  

Teu Nome é Santo; Majestade  
  
  
  
  
 



1427. GLORIOSO DEUS 
 

Glorioso Deus! Ergo o meu louvor até aos céus e 
canto o meu amor 

Por Ti, Jesus grande Salvador 
 

Só a Ti adorarei; Grande e Poderoso Rei; 
 Tu és Santo ; Tu és Santo 

Para sempre vou cantar; Enquanto puder respirar; 
 Tu és Santo; Tu és Santo 

 
Eu Te adoro, Jesus; Eu Te amo, Senhor  

  
  
  
 



1428. JESUS TU ÉS O REI 
 

Senhor quero agradecer.  
Pois em Ti posso viver, Jesus. 

Tua graça fez-me entrar,  
em Tua presença habitar, Senhor. 

 
Jesus Tu és o Rei, p´ra sempre louvarei,  

a Ti soberano, Senhor. 
Jesus Tu és o Rei, p´ra sempre adorarei,  

a Ti que morreste por mim! 
 

Me ajoelho ante Ti  
  
  
  
 



1429. MARANATA 

                    Bm                               G                                              D                          A 

Tu és a minha luz; a minha salvação e a Ti me renderei 
                          Bm                           G                                                    D                       A 

Se ao teu lado estou; seguro em tuas mãos; eu nada temerei 
      G        A      Bm             D                         A        G      A     Bm              D                        A 

Ôô, ôô, ôô! Tu és Santo, ó Senhor ; Ôô, ôô, ôô! Tu és digno de louvor 
                      G                              D                                   Bm                                  A 

Só em Ti confiarei; eu nada temerei, em frente eu irei, 
                                                                                                     G 

 pois eu sei que vivo estás! 
                                 D                                               Bm                                            A           (G) 

E um dia voltarás, do céu pra nos buscar, para sempre Reinarás, aleluia! 
(INTRO) 
                                    D                      G             Bm                                                  A 

Vem Jesus, vem Jesus! Maranata ora, vem Senhor Jesus! 
  
  
  
 

INTRO: Bm/G/D/A 



1430. TU ÉS SANTO 

Tu es santo( tu es santo) ; Poderoso (poderoso) ;  
Tu es digno (tu es digno) ; de adoração (de adoração)  

 
Eu te sigo (eu te sigo) ; Eu te ouço (eu te ouço)  

Para sempre (para sempre) ; Te amarei (te amarei)  
 

Homens: E eu canto e louvo ; Ao rei que é digno ; e eu amo e adoro  
Diante dEle eu me prostro, e eu canto e louvo; ao rei que é digno  

e eu amo e adoro ; Diante dEle eu me prostro  
 

Mulheres: Ele é o meu Senhor, Ele é o rei dos reis,  Ele é o pai de amor,  
Poderoso Deus! É o Emanuel, é o grande "EU SOU", Ele é o cordeiro que me salvou, 

 Ele vivo está, ele ressurgiu , sempre reinará, para sempre existiu,  
Ele é o alfa, o ômega, O início e o fim, Salvador e Messias, Amigo pra mim  

 
Todos: Príncipe da Paz,  só por Ele eu viverei! 

  
  

  
 



1431. CREIO QUE TU ÉS A CURA 
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar,  

Me levas pelo fogo, Curando todo meu ser, 
 Confio em Ti, confio em Ti 

 
   Creio que Tu és a cura; Creio que és tudo para mim;  

Creio que tu és a vida 
   Creio que não há outro igual a Ti;  

Jesus, eu preciso de Ti 
 (Não há outro igual a Ti) 

 
Nada é impossível para Ti! Nada é impossível!  

Nada é impossível para Ti. 
Tens o meu mundo em tuas mãos.  

  

  
 



1432. EU ME RENDO AOS TEUS PÉS 

A ti eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti 
Por ti vou caminhar, Tu és a direção o sol a me guiar 

 
Tudo pode passar; Teu amor jamais me deixará;  

Sempre há de existir 
Novo amanhã preparado pra mim; Preparado pra mim 

 
Eu me rendo aos teus pés; És tudo que eu preciso pra viver 
Eu me lanço aos teus braços; Onde encontro meu refúgio 

 
Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui  

  

  
 



1433. NOME SOBRE TODO O NOME 

Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem  
se esvaziou, Servo tornou 

E a si mesmo Se humilhou e como filho obedeceu  
Até a morte, e morte de cruz 

 
Mas o Grande Deus, O nosso Pai, O exaltou, E lhe deu o nome 
Que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra 

 
Ao nome de Jesus, Todo joelho se dobrará  

e toda língua confessará Que Ele é o Senhor 
 

Jesus, Nome sobre Todo nome, nome sobre Todo nome, (2x) 
 

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

  

  
 



1434. 10.000 RAZÕES 

O sol nasceu surge um novo dia, eu canto a ti, uma nova canção 
E seja o que for ou que está diante de mim, Eu cantarei até o anoitecer. 

 
    Minha alma canta ao Senhor, ao senhor. .... 

    Seu nome adorarei, bendiga todo meu ser, ao Senhor.  
Seu nome adorarei! 

 
Tu és amor sempre paciente; Tu és fiel grande é o teu coração 
Tua bondade me leva a cantar; 10.000 razões para te adorar 

 
E quando em fim se findar o dia; E o meu tempo aqui se acabar 

Ainda assim minha alma seguirá cantando;  
Por toda eternidade eu vou cantar  

  
 



1435. EU ME RENDO 

Eis me aqui, prostrado outra vez; Pra tudo entregar, pra tudo entregar 
Leva-me perto de Ti, Senhor; Anseio por Ti, anseio por Ti;  Eu me rendo! 

 
Enche-me da graça e do teu amor; Sacia meu ser, sacia meu ser 

Abraça-me, ouve o meu clamor; Fala pra mim, fala pra mim 
Eu me rendo, eu me rendo;  

Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais; 
 

Vento de poder, sopra em meu viver;  
Faz teu querer, faz teu querer em mim;  

Como um vendaval sobrenatural;  
Faz teu querer, faz teu querer em mim. 

  
 


