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1 - A ALEGRIA
A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor,
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus,
Aleluia. Amém.
2 - OUVE-SE O JÚBILO
Ouve-se o júbilo de todos os povos,
Os reis se dobraram ao Senhor.
Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou.
Ouve-se em todos os povos, Que o novo rei surgiu.
Impérios reconhecem que sua destra reinará.
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu!
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu!(2x)
E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei.
Pois a sua justiça governará!
3 - ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA
Espírito, enche a minha vida; Enche-me com teu poder,
Pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. (bis)
As minhas mãos eu quero levantar, E em louvor te adorar!
Meu coração eu quero derramar, diante do teu altar.
4 - ÁGUAS PROFUNDAS
Quero, Senhor, o teu mover. Quero, Senhor, o teu fluir.
Águas profundas do Espírito Santo em mim!
Águas do teu santuário; águas que limpam e curam.
Águas que trazem a restauração ao meu ser!
Eu quero mergulhar nos teus rios, Senhor;
Nas águas do teu altar! Quero beber das fontes do teu amor,
Águas profundas (3x) Enchendo o meu ser!
No teu rio de águas profundas, Vou mergulhar,
Vou inundar meu ser! (2x)

5 - TE AGRADEÇO
Por tudo o que tens feito; por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas e tudo o que És, eu quero te agradecer,
Com todo meu ser. (2x)
Te agradeço, meu Senhor! (3x)
Te agradeço por me libertar e salvar!
Por ter morrido em meu lugar! Te agradeço!
Jesus te agradeço! Eu te agradeço! Te agradeço!
6 - OFERTA DE AMOR
Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar, Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci!Cumpre em mim o teu querer.
Faça o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.
7 - MARAVILHOSO É
Quão formoso és, Rei do universo.
Tua glória enche a terra, E enche os céus!
Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida, Senhor. (2x)
Maravilhoso é estar em tua presença,
Maravilhoso é poder te adorar!
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes,
Maravilhoso é te contemplar, Senhor!
8 - SEMELHANTE A TI
Senhor eu quero mais te conhecer,
Senhor eu quero mais te entender.
A tua face eu quero contemplar; Ouvir tua voz e te obedecer. (2x)
Abra os meus olhos, com a tua luz,
Toca o meu coração com teu amor!
Dá-me entendimento da tua palavra,
Espírito vem inundar meu ser!
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro, transforma-me.

9 - AO ÚNICO
Ao único que é digno de receber,
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei Eterno, Imortal; Invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor. (2x)
Coroamos a ti, ó Rei Jesus! Coroamos a ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome; e nos rendemos aos teus pés!
Consagramos todo o nosso ser a Ti!
10 - A ELE A GLÓRIA
Porque d’Ele e por Ele; para Ele são todas as coisas. (2x)
A Ele a glória! (3x) Pra sempre amém!
Quão profundas riquezas: o saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
11 - HÁ MOMENTOS
Há momentos em que as palavras não resolvem,
Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. (2x)
Foi no Calvário que Ele sem falar,
Mostrou o mundo inteiro, o que é amar! (2x)
Aqui no mundo as desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: que ele vai voltar. (2x)
12 - A TERRA VAI UM DIA CONTEMPLAR
A terra vai um dia contemplar, aquele que um dia virá!
E com autoridade julgará, toda terra se ajoelhará!
Oh! Aleluia, Ele voltará! Oh! Aleluia, Para me levar! (2x)
Uma nova terra aqui será, e a paz nunca findará!
Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador!
13 - ELE É EXALTADO
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus! Eu O louvarei!
Ele é exaltado, Pra sempre exaltai o seu nome! Louvarei!
Ele é o Senhor! Sua verdade vai sempre reinar!
Terra e céus glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus! (2x)

14 - A TUA PAZ
A tua paz é como um rio,
Que corre suavemente ao encontro do mar.
A tua paz é como um campo,
Cheio de flores e pássaros a cantar.
Pássaros a cantar, rios a correr,
Quem tem Jesus tem motivos pra viver! (2x)
15 - COM ALEGRIA E ADORAÇÃO
Com alegria e adoração,
Cantaremos ao Senhor nosso Deus
Pois grandes coisas têm feito por nós,
Restaurando a nossa sorte!
Por isso te adoramos! E te exaltamos Senhor!
Nossas vidas consagramos como oferta de amor!
16 - CELEBRAI A CRISTO
Celebrai a Cristo, celebrai! (4x) Ressuscitou. (2x)
E hoje vive para sempre!
Vamos celebrar! (3x)
Ressuscitou o Senhor.
17 - DEUS ESTÁ AQUI
1. Deus está aqui, aleluia.
Tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como o amanhã que se levanta;
Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir.
2. Deus está em mim, aleluia.
3. Deus está em ti, aleluia.
4. Deus está em nós, aleluia.
18 - FLUA EM MIM
Flua em mim, Senhor, a tua Graça.
Flua em mim, Senhor, o teu amor.
Flua em mim, Senhor, a tua vida.
Flua em mim, Senhor, o teu perdão.
Para te adorar, e declarar teu amor.
Para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida!

19 - EM ESPÍRITO E EM VERDADE
Em espírito, em verdade, Te adoramos! Te adoramos! (2x)
Rei dos reis, e Senhor, Te entregamos nosso viver. (2x)
Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar na casa do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
20 - GRANDE É O SENHOR
Grande é o Senhor e mui digno de louvores,
Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
A alegria de toda a terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
E que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer,
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só tu és o Deus eterno,
Sobre toda a terra e céus!
21 - FOI ASSIM
1. Conheci o mundo mal, e com ele seus ardis,
Me arrastei no lamaçal, tudo isso por que eu quis
Saber mais que qualquer um, construir algum valor,
Onde a paz pudesse ser, a verdade pra eu ver.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo,
E numa cruz por mim derramou sangue tão puro.
Foi assim, foi assim que me salvou.
Foi assim, foi assim que me salvou.
2. Eu conheço agora sim, a clareza de Jesus,
Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz.
Hoje eu quero sim saber, do meu mestre, Salvador,
Quero dar-lhe meu louvor, eu só n’Ele posso crer.

22 - JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER
Jesus Cristo mudou meu viver. (2x)
É a luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração. (2x)
Cristo deu-me paz e perdão.
Sim diferente hoje é o meu coração.
O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões,
Mas tudo agora é diferente, Cristo salva toda gente,
Pois Cristo deu-me seu amor.
23 - JESUS EM TUA PRESENÇA
Jesus em tua presença reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face e rendemo-nos a Ti.
Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso ao coração do Pai.
E o véu que separava, já não separa mais;
A luz que outrora apagada,
Agora brilha e cada dia brilha mais.
Só pra te adorar, e fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui.
24 - A ALIANÇA DO SENHOR
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,
E juntos, lado-a-lado, andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor que um dia ele nos deu,
Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós.
A aliança do Senhor, eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar,
E para te pedir: Perdoa-me irmão.
Eu sou um com você, no amor de nosso Pai;
Somos um no amor de Jesus. (2x)
25 - ALFA E ÔMEGA
Tu que estás assentado no trono, Sempre reinando, soberano.
Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.
Oh, alfa, ômega, Cristo, Filho,
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.
Ansioso espero a tua volta, O grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos, Para sempre, Amém.
Maranata, Cristo, Filho, Mestre,
Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus.

26 - MAIS DE TI
Mais de ti. (2x) E menos de mim (4x).
Que Ele cresça, e eu diminua;
Que ele apareça eu me constranja com a sua glória,
E todo o seu amor... Infinita humildade,
Servo de todos os irmãos. (2x)
27 - QUEBRANTADO
1. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou,
Do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar.
Meu salvador na cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Deus.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu,
Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
2. Trouxe-me a vida, eu estava condenado,
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
3. Impressionante é o teu amor!
Me redimiu e mostrou o quanto é fiel!
28 - VERDADEIRAMENTE
Eu não mereço tanto amor, Eu não sou digno do seu perdão
A dor que passou meu Rei e meu Senhor,
Sempre O adorarei com amor. (2x)
Filho do Homem me libertou,
Verdadeiramente! Verdadeiramente!
Posso erguer minhas mãos aos céus,
Levantar a minha voz e adorar! Levantar a minha voz e exaltar!
Levantar a minha voz só pra dizer: Livre eu sou!
Pra te adorar! (4x) Eu sou livre, eu sou livre. (2x)
29 - TU ÉS SOBERANO
Tu és Soberano sobre a terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem; Tu és Tremendo! (2x)
E apesar dessa glória que tens,
Tu te importas comigo também;
E esse amor tão grande,
Eleva-me, amarra-me a Ti,
Tu és Tremendo.

30 - NÃO HÁ DEUS MAIOR
Não há deus maior, não há deus melhor,
Não há deus tão grande como o nosso Deus. (2x)
Criou os céus, criou a terra; Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Para o seu louvor! Para o seu louvor!
Para o seu... Para o seu... Para o seu louvor!
31 - A VINDA DO FILHO DO HOMEM
Então se verá o Filho do Homem,
Vindo sobre as nuvens com poder e glória! (2x)
Por que assim como o relâmpago,
Que sai do oriente e se mostra no ocidente.
Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. (2x)
32 - BOM ESTARMOS AQUI
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar seu santo nome. (2x)
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus;
Num só amor, num só espírito. (2x)
Deus venha nos abençoar, e que essa união
Nunca falte para nós. (Oh, Deus). (2x)
33 - QUEM PODE LIVRAR
Quem pode livrar como o Senhor? (Como o Senhor)
Ele é poderoso pra me guardar. (Para me guardar) (2x)
Quando os meus inimigos se levantaram contra mim...
O Senhor estendeu suas mãos para mim,
E meu deu a vitória!

34 - O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI
O Espírito de Deus está aqui,
Operando em nossos corações
Trazendo sua vida e poder,
Ministrando sua graça e amor.
Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados,
Pois o Espírito de Deus está aqui.
Pai eu quero contemplar tua glória e majestade,
Pai eu quero te adorar em espírito e em verdade.
Não apenas no átrio, ou no santo lugar.
Eu quero te entronizar entre os querubins.
Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho,
Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo-sacerdote!
Oh, leva-me à sala do trono! Pra te adorar, Senhor! (2x)
35 - JÁ POSSO ESCUTAR
Já posso escutar o exército de Deus,
Marchando sobre a terra, em plano de guerra vai.
Já ouço o louvor, que é arma de vitória,
Do exército de Deus! (3x) Marchando vai!
36 - TEMPO DE LOUVAR
Hoje é tempo de louvar a Deus,
E em nós agora habita o seu Espírito.
Então é só cantar, e a Cristo exaltar,
E sua glória encherá este lugar!
Vem louvar! Sim vem louvar! (2x)
No meio dos louvores Deus habita,
E é seu prazer cumprir o que nos diz.

37 - CORPO E FAMÍLIA
Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão,
Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo, e assim bem ajustado,
Totalmente ligado, unido, vivendo em amor!
Uma família, sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor,
Uma família, vivendo um compromisso,
Do grande amor de Cristo; Eu preciso de ti, querido irmão,
Precioso és para mim, querido irmão.
38 - RENOVA-ME
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual;
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Por que tudo o que há dentro de mim,
Necessita ser mudado, Senhor.
Por que tudo o que há dentro do meu coração,
Necessita mais de Ti.
39 - SEJA ENGRANDECIDO
Seja engrandecido, Oh, Deus da minha vida,
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança,
Meus lábios sempre Te exaltarão!
Aleluia, Te louvo, pois sei,
Que sobre todos és Senhor. (2x)

40 - NOSSO DEUS É SOBERANO
Nosso Deus é Soberano,
Ele reina antes da fundação do mundo (2x)
A Terra era sem forma e vazia,
E o Espírito do nosso Deus,
Se movia sobre a face das águas.
Foi Ele quem criou o céu dos céus,
E fez separação das águas, da terra seca.
Foi Ele quem criou os luminares,
E criou a natureza, e formou o homem.
Glória a Deus! por suas maravilhas,
Pela Sua grandeza, Glória a Deus!
Glória a Deus! por suas maravilhas,
Pela Sua grandeza, Glória a Deus!
Glória a Deus!
41 - CANTAI AO SENHOR
Cantai ao Senhor, um cântico novo;
Cantai ao Senhor, todas as terras,
Cantai ao senhor bendizei o seu nome,
Proclamai a sua Salvação.
Anunciai entre as nações, a sua glória,
E entre todos os povos, as suas maravilhas;
Porque grande é o Senhor, e mui digno de ser louvado,
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante d’Ele força e formosura,
No seu Santuário!
42 - AO ORARMOS, SENHOR
Ao orarmos, Senhor,Vem encher-nos com teu amor;
Para o mundo agitado esquecer,Cada dia tua vida viver.
Nossa vida vem pois transformar,
Refrigério pra alma nos dar,
E agora com outros irmãos,
Nos unimos aqui em oração.

43 - NA CASA DO MEU PAI
Eu conheço um lugar, onde há cura para os povos;
Onde a fonte que jorrou nunca mais secará.
Sim, existe um lugar, onde a unção brotará.
Na casa de meu Pai, há vinho e pão,
Na casa do meu Pai, há proteção.
Comunhão, vida e luz, restauração em amor,
E o poder do teu perdão como ele nos perdoou.
Perdoou.
44 - BUSCAI PRIMEIRO
1. Buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça,
Todas estas coisas vos serão acrescentadas!
Aleluia! Aleluia!
2. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra,
Que procede da boca de Deus!
45 - NAS ESTRELAS (CANÇÃO DE NATAL)
Nas estrelas vejo a Sua mão, E no vento ouço a Sua voz.
Deus domina sobre terra e mar. O que ele é pra mim?
Eu sei o sentido do natal, Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar. O que ele é pra mim?
Até que um dia seu amor senti, Sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive,
Longe, lá no céu, Sem se importar comigo.
Mas, agora, ao meu lado está,Cada dia sinto Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim!
Tudo Ele é pra mim! Tudo é Jesus pra mim!
46 - TUA É, SENHOR
Tua é, Senhor, a vitória; a honra, o poder e a glória;
Teu, Senhor, é o domínio, e a majestade.
Teu, Senhor, é o reino em verdade. (2x)
Recebe a minha adoração, e enche-me com tua unção,
Recebe o meu louvor! Recebe a minha vida, oh, Senhor!
Recebe a minha vida, oh, Senhor!

47 - NÃO OLHO CIRCUNSTÂNCIAS
1. Essa paz que sinto em minh’alma, Não é porque tudo me vai bem.
Essa que sinto em minh’alma, É por que eu amo ao meu Senhor!
Não olho circunstâncias, (não, não, não).
Olho seu amor, (seu imenso amor).
Não me guio por vistas; alegre estou.
2. Esse gozo que sinto em minh’alma, Não é por que tudo me vai bem.
Esse gozo que sinto em minh’alma, É por que eu sirvo ao meu Senhor!
3. Ainda que a terra não floresça, E a vide não der o seu fruto.
Ainda que os montes se lancem ao mar, Toda terra trema, hei de confiar!
4. Aleluia, glória e aleluia! Glória e aleluia ao meu Senhor.
Aleluia, glória e aleluia! Glória e aleluia ao meu Senhor.
48 - COM AMOR ETERNO
Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições,
Saibas que eu venci o mundo,
E assim como eu, Te fiz vencedor.
Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei,
E se no deserto andares tua sombra eu serei!
Seja no calor do dia, ou se a noite fria está,
Não temas, filho meu, minha mão te guardará!
Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno,
Eu te entreguei; te dei a minha vida.
Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue,
Eu te remi, chamei-te pelo nome; Tu és meu.
49 - CELEBRAI COM JÚBILO
Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os moradores da terra;
Servi ao Senhor com alegria, Apresentai-vos a Ele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus, E eterna a sua bondade;
E a sua fidelidade, de geração a geração.
Aleluia! Glória e aleluia! (Ô aleluia!) (4x)

50 - VERDADEIRO ADORADOR
Pai, sei que os teus olhos, estão sobre a terra a procurar;
Alguém que te adore em espírito,
Alguém que te adora em verdade.
Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim;
O óleo precioso da unção,
E me faz segundo o teu coração.
Acha em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor,
Quero contemplar teu rosto, oh, Pai!
Vem ungir minha oferta de amor, dei a ti meu coração,
Meu Deus, meu Pai;
Acha em mim um verdadeiro adorador!
51 - AO QUE É DIGNO
Digno és, de glória e louvores,
Levantamos nossas mãos,
Te adoremos, oh, Senhor
Porque grande és Tu,
Maravilhas fazes Tu,
Não há outro igual a Ti,
Não há outro igual a Ti.
52 - ALTO PREÇO
Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nós.
E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando;
E rompendo as barreiras pelo amor!
E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui;
Que pagaremos o preço de sermos,
Um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar.

53 - RIO DE VIDA
Jesus tu és um rio de vida,
Que corre do trono,no trono de Deus. (2x)
Jesus tu és o que era e o que há de vir,
E de todas as coisas vieram há existir;
Pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou,
E nos constituíste reino e sacerdotes para Deus;
Pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou,
E nos constituíste reino e sacerdotes para Deus.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. (2x)
Maravilhoso Tu és, Jesus!
Maravilhoso Tu és, Jesus!
54 - NOSSO GENERAL
Pelo senhor marchamos, sim, O seu exército,
Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra!
Vamos cantar, o canto da vitória, glória a Deus,
Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá!
O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos,
Nenhum inimigo nos resistirá! (2x)
Com o messias, marchamos sim, em suas mãos,
A chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida!
55 - CONTINUAR
Bem sei que tudo podes Meu Amado,
Nenhum dos Teus planos são frustrados,
Ainda que com perdas e com dor,
Eu sempre seguirei a ti Senhor.
Os Teus caminhos, posso não entender, Senhor,
Mas sei que tudo é visando o meu crescer;
Se lutas e tribulações, eu tenho que passar,
Te peço forças pra continuar.
Continuar a crer e a confiar
No grande amor que tens Meu Pai, Por mim,
O meu desejo eterno é te adorar,
E aos teu pés me derramar sem fim.
56 - MAIS QUE VENCEDOR
Eu creio que tudo é possível, E que nada é impossível para ti;
Basta uma palavra tua, E os montes se removerão.
Pois contigo saltarei muralhas, E também destruirei exércitos,
E serei mais que vencedor!

57 - NENHUMA CONDENAÇÃO HÁ
De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor,
A gente ter que ouvir acusações do vil tentador;
Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar,
Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar
E quase parando sem forças e vigor a gente lê a palavra,
E encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada
E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu
E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus
Nenhuma condenação há, Para quem está em Ti Jesus;
Cuja a vida coberta está, Pelo sangue que desceu na cruz.
É certo que provas virão, Investidas do vil tentador,
Mas nenhuma condenação há, Para quem está em Ti,
Querido Senhor!
58 - QUERO SUBIR
Quero subir ao monte Santo de Sião,
E entoar um novo cântico ao meu Deus.
Mais que palavras, minha vida quero entregar.
Purifica o meu coração para entrar em tua presença,
Contemplar tua grandeza.
Te adoro Senhor em espírito, e em verdade,
Me prostro aos teus pés na beleza da santidade;
Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave;
E um som agradável a Ti, pois digno és!
59 - INSACIÁVEL
Desde que Te encontrei, nunca mais fui o mesmo,
Em tudo o mais que procurei, só achei desilusão. (2x)
Mas em Ti descobri o sentido da vida,
Perdão e a paz que sarou minhas feridas;
Nada nesse mundo me satisfaz, Te 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 amor (mais e mais), Te quero (mais e mais)
Te adoro (mais e mais), Te espero (mais e mais)

60 - NADA SE COMPARA
Nada se compara a glória do Senhor,
Que criou o céu, a terra e o mar!
Que criou o universo, estabeleceu o mundo,
Sobre tudo o que criou, maravilhoso, fez a mim e fez você!
Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces,
Sabes o meu caminhar!
Nos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer,
De Ti nada posso esconder!
Do teu Espírito não me ausentarei.
Pois se subo ao céu, ou se desço ao mar,
Em qualquer lugar o teu amor comigo está!
61 - LIVRE ACESSO
Senhor, eu não sou nada, diante do Teu poder,
Nem merecedor do Teu imenso amor;
Através do Teu Filho, tenho livre acesso a Ti,
Que me fez chegar aos Teus pés, Me humilhar diante de ti!(2x)
Deixa teu rio passar em minha vida,
E curar minhas feridas, Sarar as minhas dores!
Livra-me, oh, Deus, das cadeias que me cercam!
Toca em minh’alma, faz em mim o Teu querer, Senhor!

62 - OUVE, SENHOR
1. Ouve Senhor, as palavras de afronta;
Escuta, oh, Deus, o que diz o inimigo contra mim;
Se levanta para intimidar,
Dizendo que o Senhor não me livrará!
Mas uma coisa eu faço, venho a Ti em panos de saco,
Te apresento o meu clamor!
Dia de angústia, de perseguição! Dia de vergonha;
Mas sei que o meu Deus não é como os outros,
Feitos por mãos!
Abre Teus olhos Senhor, e vê Criador dos céus e da terra!
Salva-nos das suas mãos, agora,
Que todos saibam que só tu Senhor, És Deus!
2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Ouvi filho meu, a oração que fizestes a mim.
Eu defenderei tua vida, e te salvarei, por amor de mim.
E acerca do inimigo, digo assim: Não corres perigo;
Zomba dele, ó filha de Sião!
Despreza e zomba do inimigo, enquanto ele foge;
Nãofoicontratiqueblasfemououlevantouavoz arrogante?
Porei um anzol no seu nariz! E um freio na sua boca!
E o farei voltar por onde veio,
E contra ti, nenhuma flecha atirará!
Sou Deus que dá vitória!
Me buscaste e Eu, eu te dou a vitória!
63 - EU TE LOUVAREI
1. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. (2x)
Na presença dos anjos, a Ti, cantarei louvores!
2. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. (2x)
Na presença dos homens, a Ti, cantarei louvores!
Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. (2x)
Na presença dos deuses, a Ti, cantarei louvores!

64 - JESUS É O REI DA GLÓRIA
Todo poder Te foi dado no céu e na terra,
Todo poder Te foi dado.
Deus, o Pai Te exaltou, sobre todas as coisas,
Deus, o Pai Te exaltou.
Manifestado em carne, Justificado em Espírito,
Visto dos anjos, Pregado aos gentios,
Crido no mundo, E recebido na glória!
Levantai, oh, portas as vossas cabeças,
Levantai-vos, oh, entradas eternas;
E entrará o Rei da glória! Quem é este Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso! O Senhor poderoso na guerra!
65 - ENTRE NÓS, OUTRA VEZ
Foi tão triste ver o Teu olhar, a dor que ali sentia;
Como prova por tão grande amor, Te cravaram numa cruz.
NinguémmaispoderiaalémdeTi,Perdoarosmeus pecados!
Com autoridade garantir vida eterna e paz!
Mas a cruz não conseguiu vencer, o autor da minha vida!
Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez!
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade!
Declarar de novo meu amor, a Jesus meu Rei meu Salvador!
66 - ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo, ore por mim,
Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso;
Espírito Santo, use as palavras,
Que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir;
Espírito Santo, vem interceder por mim.
Todas as coisas cooperam pra o bem,
DaquelesqueamamaTi,EspíritoSanto, vem orar por mim!
Estou clamando! Estou pedindo!
Só Deus sabe a dor que estou sentindo.
Meu coração está ferido,
Mas o meu clamor está subindo! (2x)

67 - CORAÇÃO IGUAL AO TEU
Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
Nada encontrarás de bom;
Mas um desejo eu tenho, de ser transformado,
Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu!
Coração disposto a obedecer, Cumprir todo o teu querer;
Dá-me um coração igual ao Teu.
Ensina-me a amar o meu irmão,
A olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão!
Enche-me do Teu Espírito!
Endireita os meus caminhos;
Oh, Deus, dá-me um novo coração!
68 - CORAÇÃO
Tudo que eu tenho a te ofertar,
É um quebrantado coração;
Eu queria ter muito, muito mais,
Mas tudo o que eu tenho é, um quebrantado coração.
Um quebrantado coração,
Move o coração de Deus;
Um quebrantado coração,
Traz o céu pra nós!
ConheceraDeuséirmaisalém,
Érasgarocéucomo coração;
É tocar a Deus com uma canção,
De um quebrantado coração.
69 - PRECISO DE TI
1. 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 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.
2. Não posso esquecero 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!
3. 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.

70 - MINHA RAZÃO DE VIVER
Minha razão de viver, meu maior prazer, é te amar;
Nada me faz mais feliz, que poder sentir, Jesus me tocar.
E o seu Espírito em mim, Se mover, comover, a minha emoção;
E o seu amor invadir, e alegria fluir em meu coração.
Eu quero mais, muito mais, do seu amor,
Você é tudo pra mim, Senhor;
Eu quero mais, muito mais, do Seu poder,
Jesus é a razão do meu viver.
71 - A TUA PALAVRA ESCONDI
A tua Palavra escondi, guardada no meu coração,
Pra eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi;
Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
Pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei
Meus dons e talentos são pra te servir,
Meus dons preciosos são Teus;
Não vejo razão da minha vida sem Ti,
Tu és meu Senhor e meu Deus.
Assim como o fogo refina o ouro,
Vem Tua obra em mim completar;
Até que o mundo possa ver, Tua glória em meu rosto brilhar!
72 - ESTRELA DA MANHÃ
És a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz;
Em tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é Tua Palavra, que não pode mentir,
Por isso estamos aqui.
Te louvamos, oh, Senhor, pelo Teu imenso amor,
Manifesta o Teu perdão e poder;
E assim vamos Te adorar para sempre,
Pra sempre ó meu Deus. (2x)
73 - SOMOS UMA GERAÇÃO
Somos uma geração, nação Santa do Senhor,
Povo exclusivo de Deus.
Raça eleita, sacerdócio rela, a fim de proclamar,
O Teu amor,
Proclamar o Teu amor, e as virtudes do Senhor.

74 - DE TODAS AS TRIBOS
1. 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.
BenditosejasempreoCordeiro;
Filhode Deus, raiz de Davi,
Bendito seja o Seu Santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
2. Remidos,comprados,grandemultidão,
MuitosvirãoTe louvar,
Povo escolhido, Teu reino e nação;
No tempo e no espaço virão te louvar.
3. E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor,
Dons e talentos queremos consagrar,
E a vida no Teu altar, Pra te louvar.
75 - ELE É O LEÃO
Ele é o leão da tribo de Judá,
Jesus tomou nossas cadeias, e nos libertou;
Ele é a rocha da nossa vitória!
A nossa força em tempos de fraqueza,
Uma torre em tempos de guerra;
Oh! Esperança de Israel.

76 - PORTAS ABERTAS
1. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo,
De coração lá no fundo eu não entendi.
Tudo o que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram,
E ainda estão assim, e vão continuar, Até um dia vê-lo regressar;
Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado,
Sei, provações tem passado e tudo por quê?
Falsos amigos porá ai, conselhos vazios,
Mas cheios, de palavras vãs, Que grande ilusão,
Mentiram ao seu pobre coração.
Mas nunca é tarde, não; sai da escuridão,
Há um novo dia, nova manhã.
A mesma casa tem portas abertas,
Pessoas certas, amigos e irmãos.
2. Parece sonho mas nem a distância me engana,
O coração de quem ama não pode esquecer;
Seus passos fracos, tropeções,
Seus olhos rebrilham e choram;
Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar,
Permita-me de novo aqui ficar;
Pai só lomento que onde passei via muitos,
Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor;
Que o Senhor lhes dê a mão,
Lhes mostre de novo o caminho;
Para um renascer, um novo proceder,
Na mais perfeita e bela comunhão.
77 - SITUAÇÕES
Situações nessa vida me fazem sentir,
Que não sou forte, ao ponto de até resistir;
Nestes terríveis momentos, Os maus pensamentos me querem levar.
Há um extremo de vida, Que o meu equilibro se deixa enganar.
Instantes que se prolongam, tentando mudar,
Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou,
Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer;
Sou vencedor! E ninguém poderá me deter!
Pois eu sei que jamais eu provado serei,
Além do que eu possa suportar.
E se ainda eu cair, e pensar que é o fim,
Jesus me ergue e segue junto a mim!
Jesus me ergue e seque, sim! (2x)
Jesus me ergue e segue junto a mim!

78 - EU TE LEVANTO
Quando estou pronto a desistir,
Pensando que cheguei ao fim;
A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta,
Dizendo: Não temas! Meu filho, não temas!
Não temas! Meu filho, não temas! (2x)
Eu te levanto, eu te ajudo;
Te fortaleço, meu filho, não temas. (2x)
79 - MEU BOM PASTOR
1. Meu Bom Pastor é Cristo, com Ele eu andarei. (2x)
Sempre, sempre, com Ele eu andarei (2x)
2. Conduz-me às calmas águas, com Ele eu andarei. (2x)
80 - JESUS TOCOU-ME
1. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei;
Até sentir a mão de Cristo, não sou como era, eu sei.
Tocou-me,Jesustocou-me;depaz Eleencheumeu coração;
Quando o Senhor Jesus me tocou; Livrou-me da escuridão.
2. Desde que aceitei a Cristo, E recebi seu terno amor;
Tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em louvor.
81 - DEUS ETERNO
Oh, Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza,
Minh’alma tem sede, de Ti, Senhor.
Com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei,
Debaixo de tuas asas encontro abrigo. (2x)
Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor,
Glórias do Deus eterno. (2x)
82 - DEUS DO IMPOSSÍVEL
O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová-Jiré, o Grande El-Shadai.
Que abriu o mar vermelho, e ao Seu povo fez passar,
Que da rocha, água limpa fez brotar.
O meu Deus é o Deus do impossível, Que liberta encarcerados da prisões.
Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido; E dilata o amor dos
corações.
Que dá vista as cegos, e aos surdos faz ouvir; Faz a tempestade se acalmar;
Andou por sobre o mar, e aos mudos fez falar; Paralíticos e coxos fez andar.
O meu Deus é o Deus do impossível, É o mesmo hoje, e sempre há de ser;
O meu Deus é o Deus do impossível,
E fará o impossível pra você; E fará o impossível por você.

83 - CONSAGRAÇÃO
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou,
De gratos louvores, transborda o meu coração;
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor,
Pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei, conforme a tua justiça,
E cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
Celebrarei a Ti, oh Deus, com meu viver!
Cantarei, e contarei as tuas obras.
Pois por tuas mãos foram criados: terra, céu e mar,
E todo o ser que neles há!
Toda a terra celebre a Ti, com cânticos de júbilos,
Pois Tu és o Deus criador.
A honra, a glória, a força,
E o poder ao rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. (2x)
84 - CONFIANÇA
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. (2x)
Se o céu chegar a escurecer, e o sol parar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
Posso confiar, posso confiar;
Que um lar no céu, Cristo vai me dar
Se o céu chegar a escurecer, e o sol parar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
85 - VAMOS ADORAR A DEUS
1. Vamos adorar a Deus. (2x)
Vamos invocar seu nome; Vamos adorar a Deus.
Ele veio em minha vida, num dia especial;
Trocou meu coração, por um outro coração.
E esta é a razão, porque eu digo que:
Vamos adorar a Deus.
2. Quando eu adoro a Deus. (2x)
O seu gozo inunda o meu ser; Quando eu adoro a Deus.
3. Podes adorar a Deus. (2x)
Basta invocar Seu nome, Podes adorar a Deus.

86 - OS QUE CONFIAM NO SENHOR
Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião,
Que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Como em volta de Jerusalém, estão os montes,
Assim é o Senhor, em volta do Seu povo.
Autoridade e poder, e domínio em suas mãos,
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Cale-se diante d’Ele a terra;
Dobrem os joelhos ergam as mãos,
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Não dá, sem Jesus não dá pra viver. (3x)
Não dá. (3x)
87 - REINA O SENHOR
Reina o Senhor, tremam os povos. (2x)
Ele está entronizado acima dos querubins.
Reina o Senhor, tremam os povos. (2x)
Ele está entronizado acima dos querubins.
O Senhor é grande em Sião. (3x)
E sobremodo elevado, acima de todos povos.
Reina o Senhor tremam os povos (... etc.)
Exaltai ao nosso Deus.(3x)
E prostrai-vos aos pés, pois só Ele é Santo.
88 - ENQUANTO EU CALEI
1. Enquanto eu calei, o meu pecado;
Envelheci, eu sei, de tão cansado.
Por que a tua mão pesava sobre mim,
E o meu vigor chegou ao fim.
O meu pecado, então, eu não mais ocultei.
Do meu Senhor e rei.
2. Assim eu confessei, o meu pecado;
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado.

89 - FILHO PRÓDIGO
1. Um filho perdido, voltou arrependido,
Com os pés feridos, de tanto andar.
Viveu nesta vida, tantas fantasias,
Não teve alegria, foi só ilusão.
Vendo o Pai, alegre chorou;
Vendo o Pai, alegre abraçou!
O seu filho voltou, de novo para o lar do Pai.
O seu filho chegou, banquete a ele entregou.
2. E você que anda, em rumo da chama,
O inferno é terrível, lugar de pavor.
Mas Cristo te espera, de braços abertos
Ó vem sem demora, andar com Jesus.
90 - HORA DA ADORAÇÃO
Vem, esta é a hora da adoração, Vem dar Ele teu coração!
Vem, assim como estás para adorar,
Vem, assim como estás diante do Pai, vem!
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará!
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá!
91 - ME DERRAMAR
Eis-me aqui outra vez,
Diante de Ti abro o meu coração;
Meu clamor Tu escutas,
E fazes cair as barreiras em mim.
És fiel, Senhor,
Dizes palavras de amor e esperança sem fim,
Ao sentir o teu toque,
Por tua bondade liberas meu ser,
No calor deste lugar eu venho...
Me derramar, dizer que te amor!
Me derramar, dizer te preciso!
Me derramar, dizer que sou grato!
Me derramar, dizer que és formoso!
92 - MEU CORAÇÃO ERA SUJO
Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou;
Com seu precioso sangue, tão alvo assim, o tornou.
E diz em sua Palavra, que em ruas de ouro andarei;
Ó dia feliz quando eu cri, a vida eterna ganhei.

93 - INCOMPARÁVEL
Tu não habitas em tendas, nem em templosfeitospor mãos,
Eterno, perfeito, princípio e fim; acima das religiões;
Não há nada no céu, na terra e no mar,
Semelhante a Ti, Senhor.
Tua imagem está, revelada em nós,
Expressão do teu amor.
Incomparável, Senhor, Tu és!
Tua voz ressoa como um trovão,
E as nuvens são o pós dos Teus pés.
Incomparável, Senhor, Tu és!
Minh’alma está apegada a Ti,
Senhor incomparável És! (2x)
94 - JESUS É A ALIANÇA
Jesus, é a aliança, entre você e eu.
Jesus, é a aliança, entre você e Deus.
Hoje ele te chama para renovar,
Hoje ele te chama para restaurar,
Hoje ele te chama para te abençoar.
Firmada está a aliança, entre você e eu.
Jesus derramou seu sangue e nos uniu a Deus.
95 - TE EXALTAMOS
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus;
E declaramos as tuas maravilhas;
Teu Espírito se manifestará nesses dias,
Trazendo vitória a nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir?
Se a palavra de vitória Já foi liberada a nós? (2x)
96 - SOMOS UM POVO
Somos um povo exclusivamente, pra te louvar, ó Senhor,
E engrandecer o Teu nome; E exaltá-lo pra sempre! (2x)
Tudo o que temos, e tudo o que somos,
Pertencem a Ti, ó Senhor.
Por onde andarmos, ou o que fizermos,
Será para o teu louvor. (2x)
Somos separados, e o mundo não mais poder sobre nós,
Pois antes da fundação, Ele nos escolheu. (2x)

97 - DEUS FOI MANIFESTADO NA CARNE
Aquele que foi manifestado na carne, Foi justificado em Espírito.
Contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
Crido no mundo e recebido na glória!
Foi recebido na glória!
Na glória. (3x)
98 - GRAÇAS TE DAMOS
Graças Te damos,
Senhor Deus, Todo poderoso;
Que eras, que és. (2x)
Pois tomaste o teu grande poder,
E vencestes pra reinar!
Os reinos do mundo
Se tornou do Senhor.
E do seu Cristo, e ele reinará!
Pelos séculos dos séculos,
Ele é Senhor!
Pelos séculos dos séculos,
Ele reinará!
99 - JESUS VIRÁ
Jesus virá repentinamente, e sem avisar;
Para levar a sua noiva para o céu.
E com as lamparinas acesas, devemos estar;
Quando em glória o Filho do Homem vier nos buscar.
Jesus virá, como prometeu!
Ele foi para o céu preparar um lugar.
Vigiai, pois não sabemos quando voltará!
Jesus virá! Tenho certeza, Jesus virá.
Todas as raças, povos e línguas verão o Senhor;
A gloriosa e nova vida, herança de Deus;
E julgará a todos os povos e então reinará,
Aleluia! Aleluia! O Senhor é Deus

100 - QUERO LOUVAR-TE
1. Quero louvar-te, sempre mais e mais. (2x)
Buscar teu poder, tua graça receber. Quero louvar-te.
As aves do céu cantam para Ti;
As flores do campo refletem seu poder.
Quero cantar, Quero levantar as minhas mãos, a Ti.
(Final):Senhor!
2. Quero amar-te, sempre mais e mais. (2x)
Buscar teu poder, tua graça receber. Quero amar-te.
3. Quero servir-te, sempre mais e mais. (2x)
Buscar teu poder, tua graça receber. Quero servir-te.
101 - AMIGOS
Te encontrei no mais sublime e doce amor,
Você é pra mim precioso, como uma flor.
Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador,
Você é pra mim tal campo verde em flor.
Quando estou junto a você me sinto bem,
A minh’alma se alegra em te ver.
Não importa se alguém te desprezar,
Pois Jesus e eu amamos você.
Amigo, ouça bem,
Não importa nesse mundo o que tu irás passar.
Se eu não me encontrar com você outra vez,
Mas quando eu chegar lá no céu, te encontrarei.
102 - PERDÃO E GRAÇA
Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou,
Tão franco eu sou, mas forte Tu és;
Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar,
Só quero pedir: vem e ajuda-me ó Deus. (2x)
Um coraçãoquebrantado e humilde,
Não rejeitas, Senhor.
Estende a mim tua graça e deixe,
Seu amor fruir, por misericórdia, nós clamamos.
Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça!
E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.

103 - EU VEJO A GLÓRIA
Eu vejo a glória do Senhor, hoje aqui,
A sua mão e seu poder sobre mim.
Os céus abertos, hoje eu vou contemplar,
O amor descer neste lugar. (2x)
Eu quero ver, agora, o Teu poder,
A tua glória inundando o meu ser.
Vou levantar as mãos e vou receber,
Vou louvar o teu nome,
Porque sinto o Senhor me tocar.
104 - ROMPENDO EM FÉ
Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales, desertos e males,
Que atravesso, me levam pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus,
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim, não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder!
Rompendo em fé, com ousadia vou vencer toda tribulação!
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher!
Com ousadia vou viver, rompendo em fé!
105 - LAMENTO DE ISRAEL
Quando em cativeiro te levaram de Sião,
E os teus sacerdotes prantearam de aflição;
Foi como morrer, de vergonha e dor,
Caminhava triste o povo forte do Senhor!
A Jerusalém, por que deixastes de adorar,
Ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou?
Chora Israel, num lamento só;
Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó.
Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar;
Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá,
Do inimigo te libertará! (2x)

106 - EU TE LOUVAREI
És Tu, única razão, da minha adoração, ó Jesus;
És Tu, única esperança, que anelo ter, ó Jesus.
Confiei em Ti fui ajudado! Tua salvação tem me alegrado!
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto de louvarei!
Eu te louvarei! Te glorificarei!
Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei! (2x)
107 - SONDA-ME
Senhor, Tu me sondas e me conheces,
Sabes quando assento e me levanto.
Esquadrinhas meu andar, e o meu deitar.
Conheces todos os meus caminhos.
Ainda a palavra não me chegou à boca, não;
E Tu já conheces, Senhor!
Tu me cercas, por trás e por diante,
E sobre mim põe tua mão.
Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração;
Prova-me os pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mal;
E guia-me pelo caminho Eterno!
108 - VEJO QUE A VITÓRIA
Vejo que a vitória do Senhor,
Está chegando aqui neste lugar;
O povo acreditou, O povo profetizou,
E a vitória veio, em nome do Senhor.(2x)
E esta casa será chamada casa de oração!
E esta casa será chamada casa de louvor!
(E todo joelho se dobrará! E toda língua confessará,
Que Jesus Cristo é o Senhor!) (2x)
Vejo Deus presente aqui neste lugar,
Operando em nossos corações;
Não devemos nunca duvidar, Mas podemos nele descansar
Por que a vitória é nossa, em nome do Senhor. (2x)

109 - NOVOS CÉUS
Novos céus e uma nova terra, alegria eterna,
Onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá;
Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos,
Exaltaremos sua glória e majestade, para sempre!
Maravilhoso! Pai da Eternidade!
Príncipe da paz! Deus forte! Deus forte! (2x)
110 - ACLAME AO SENHOR
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há,
Todos os dias, quero louvar, as maravilhas de Teu amor!
Socorro, abrigo, força e refúgio é o Senhor,
Com todo o meu ser, com tudo o que sou,
Sempre te adorarei!
Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos,
Poder, majestade, louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem, e rujam os mares,
Aos som de Teu nome!
Alegre, Te louvo por teus grandes feitos,
Firmado estarei, sempre te amarei;
Incomparáveis são tuas promessas, pra mim.
111 - COMUNHÃO
Quão bom e quão maravilhoso é,
Que os irmãos vivam em união. (2x)
Aperte a mão do seu irmão, e dê um sorriso pra ele. (2x)
112 - O CHEIRO DAS ÁGUAS
Há esperança para o ferido, como árvore, cortado,
Marcado pela dor;
Ainda que na terra, envelheça a raiz,
E no chão abandonado
O seu tronco morrer...
Há esperança pra você! (2x)
Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá!
Seus ramos se renovarão! não cessarão os seus frutos,
E viverá!

113 - O BÁLSAMO DE GILEADE
Vinde, voltemos ao Senhor,
Pois Ele nos despedaçou, e nos sarará;
Fez a ferida e a ligará, nos revigorará,
E viveremos diante d’Ele. (2x)
Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade,
Vem sobre mim para curar! Restaura a filha de Sião!
Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade,
Vem sobre mim para curar! Restaura a filha de Sião!
114 - NÃO TEMAS
Como é importante meu Jesus, Sentir que Tu estás comigo,
Poder ouvir a tua voz, a falar, tão meiga no meu coração.
Meu servo não temas, não temas pois Eu te escolhi;
Sei que é difícil; mas confia em mim, confia em mim;
E então, tu verás o meu poder.
Senhor, eu ouço o Teu chamar,
E me alegro em dizer: “Senhor estou aqui”;
E sempre ouço a tua voz tão linda,
Tão cheia de amor, que me diz...
115 - ÁGUAS PURIFICADORAS
Existe um rio Senhor, que flui do Teu grande amor,
Águas que correm do trono, águas que cura, que limpam;
Por onde o rio passar, tudo vai transformar,
Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar!
Quero beber do Teu rio, Senhor;
Sacia a minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir em Tuas águas,
Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas...
Tu és o Rio, Senhor... Tu és a Fonte, Senhor.

116 - FOI BOM CONHECER VOCÊ
1. Sua presença aqui no trouxe alegria,
E de prazer a nossa alma transbordou.
Agora, somente as crianças vão cantar para vocês:
Foi bom conhecer vocês!
2. Sua presença aqui no trouxe alegria,
E de prazer a nossa alma transbordou.
Agora, somente as mulheres vão cantar para vocês:
3. Sua presença aqui no trouxe alegria,
E de prazer a nossa alma transbordou.
Agora, somente os homens vão cantar para vocês:
4. Sua presença aqui no trouxe alegria,
E de prazer a nossa alma transbordou.
Agora, toda a igreja vai cantar para vocês:
117 - GRAÇAS
1. Ao tomar-me em Teus braços, Tu me destes salvação,
Teu amor tens derramado em meu coração.
Não sei como agradecer-Te, pelo que fizeste a mim,
Só me resta dar-Te, agora, a minha canção.
Graças, Graças Senhor; Graças eu Te dou, Jesus. (2x)
2. Lá na cruz me destes vida, Te entregastes todo ali,
Vida eterna concedestes ao morrer.
Por Teu sangue tenho acesso, ao Teu trono celestial,
Posso entrar confiadamente, ante a Ti.
118 - CANTE
Cante, ó minh’alma, que nasceu pra cantar, e louvar,
A Esse Deus, que me deu a razão de cantar,
De louvar, de louvar, de sorris e de ser. (2x)
Cante, ó minh’alma, cante a esse Deus verdadeiro,
Que foi ontem, que é hoje, e que sempre será.

119 - TE LOUVAREI
Rei dos reisaqui estou,
Rendo a Ti o meu louvor e adoração;
Pois Tu és Deus, acima dos céus, acima de nós.
O universo se formou,
Com a Tua voz o mundo inteiro veio a existir;
Verbo de Deus, princípio e fim.
E eu Te louvarei, Senhor, levantando a Ti a minhas mãos,
Com canções de amor Te exaltarei,
Ministrando com meu coração;
Para sempre Te adorarei! Para sempre Te adorarei!
Nada pode calar, nada pode deter, minha consagração!
120 - 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.
Coro 1: Eu quero ser como um jardim fechado,
Regado e cuidado pelo Teu Espírito.
Flua em mim, como um manancial, no meu interior,
Com águas vivas! Restaura o meu ser, para o teu louvor!
Senhor estou aqui (... etc.)
Coro2: Eu te farei como um jardim fechado,
Regado e cuidado pelo meu Espírito.
Eu fluirei como um manancial, no teu interior,
Com águas vivas. Te restaurarei, para o meu louvor!
121 - GLÓRIA PRA SEMPRE
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor, ao leão de Judá,
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (2x) Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor! Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor!

122 - OH, PROFUNDIDADE
Oh! Profundidade das riquezas,
E da sabedoria e do conhecimento de Deus.
QuãoinsondáveisTeusjuízos,Inescrutáveis Teus caminhos.
Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a Ele e depois e recebeu?
Porque d’Ele, por Ele e pra Ele são todas as coisas. (2x)
Glórias! Glórias!
Glórias sejam dadas só a Ele, eternamente, Amém!
Glórias sejam dadas só a Ele, eternamente, Amém!
123 - É TEU ESTE LUGAR
Senhor, eu sei que é Teu este lugar,
Todos querem te adorar, toma Tu a direção.
Oh! Vem, o Santo Espírito, os espaços preencher,
Reverência a Tua voz, vamos fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus oh! Sim.
Teu poder, Teu povo sentirá.
Que bom Senhor saber que estás presente aqui,
Reina Senhor neste lugar. Abençoa cada irmão, ó, Senhor,
Dá-lhe paz interior, E razão pra e louvar.
Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor,
Glorificarei Teu nome, ó meu Senhor.
124 - LOUVEMOS AO SENHOR
Louvemos ao Senhor. (2x) Adoramos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, Teu nome é Santo.
Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é Santo,
Pois Teu nome é Santo, é Santo! (2x)
Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor,
Excelso, Supremo, e mui digno de louvor. (2x)
Hosana. (2x) Hosana ao nosso Rei. (2x)
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor,
Em nosso novo coração!
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação.

125 - CÂNTICO DE MARIA
A minh’alma engrandece ao Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Pois com poder tens feito grandes coisas,
E com misericórdia, demonstrado amor.
Santo, Santo, Santo és, Senhor.
Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito,
Tem feito sua vide florescer.
126 - TU ME SONDAS
Tu me sondas, e me conheces, sabes quem eu sou,
Conhece todos os meus caminhos e me cercas de amor.(2x)
Penetra nos meus pensamentos, e no meu coração,
Para onde me ausentarei, do Teu Espírito?
Se subo ao céu, ou desço a abismo, contigo estarei!
Se a tempestade em minha vida me alcançar,
Ainda lá a tua mão me guiará. (bis)
127 - HÁ UM LINDO PAÍS
1. No mundo a gente chora te tristeza,
No mundo a gente ri pra não chorar;
O mundo não conhece o que é o amor,
O mundo não conhece o que é paz.
Há um lindo país, onde existe amor;
Onde não há guerra e nem dor (e nem dor, porque). (2x)
2. Quando a gente crê no Salvador,
E recebe d’Ele a Salvação.
A felicidade bem morar (vem morar),
Para sempre em nossos corações.
128 - DEUS É BOM PRA MIM
Deus é bom pra mim. (2x) Contente estou, caminhando vou,
Deus é bom pra mim.
Deus é bom pra mim. (2x) Seguro estou, com Ele eu vou,
Deus é bom pra mim.

129 - DOM DO AMAR
Quero te amar, quero amar sem distinção,
E preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão;
E viver o amor, pois só ele é capaz,
De esperar, de compreender e cobrir imperfeições.
Quero andar, lado a lado com você,
E na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão;
E viver o perdão, que vem de Deus,
Pra nos unir, em um só corpo no Senhor.
Que me une a você, e nos faz perceber,
Que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar.
Para compartilhar, e estar pronto a ajuda,
Obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor.
130 - AMAR VOCÊ (PARA CASAIS)
Quando o amor toca o coração,
Traz um sentimento maior que a paixão;
Basta um olhar, um toque e nada mais,
Pra fazer feliz, como só você me faz.
Deus uniu as nossas vidas de uma vez,
E cada dia é o primeiro outra vez.
Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar.
Não vai mudar! Não vai mudar!
Quando o amor toca o coração,
O tempo para, a vida vira uma canção;
E não há nada melhor do que amar você,
Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você;
E como poder sonhar e nunca acordar.
131 - ANDAM PROCURANDO
Andam procurando a razão de viver,
Neste mundo mal, quero paz receber.
Fazem seus caminhos tentando achar,
Algo que pra vida valor possa dar.
Mas só Jesus pode dar a razão de viver,
Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. (2x)
E, assim, você será bem feliz, com Jesus.
Como todo mundo, eu também procurei,
E agora digo que paz encontrei.
Cristo me salvou, e eu quero falar,
Que uma nova vida Ele pode te dar.

132 - PELA FÉ
Pela fé posso clamar, Pela fé posso enxergar;
Pela fé posso tocar, Pela fé, pela fé.
Não há muralhas que ficarão de pé, diante de mim
Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim,
Pela fé posso mudar, Pela fé posso alcançar;
Pela fé posso viver, Pela fé, pela fé.
133 - AINDA QUE A FIGUEIRA
Tu és a minha porção, Tu és a minha herança;
Tu és o meu socorro, Nos dias de tribulação
Mesmo que meus pais me deixem
Mesmo que amigos me traiam
Eu sei que em Seus braços, Eu encontro salvação;
Ainda que a figueira não floresça
Ainda que a videira não dê o seu fruto
Mesmo que não haja alimento nos campos
Eu me alegrarei em Ti
134 - JESUS É O CAMINHO
1. Não se turbe o vosso coração, Crede em Deus e também em Mim
Na casa de Meu Pai há muitas moradas...
Se não fosse assim, eu não teria dito: Vou preparar-vos um lugar
Eu virei e vos levarei para Mim mesmo...
Vós conheceis o caminho para onde Eu vou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida
Ninguém vem ao Pai, a não ser por Mim
Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai
Mas aquele que crer em mim obras maiores fará.
2. Se Me amares verdadeiramente, Guardareis os Meus mandamentos
Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador...
O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber
Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre
Aquele que tem os meus mandamentos, E os guarda, este é o que me ama!
E se alguém me amar, Será amado por meu Pai
Eu também o amarei E Me manifestarei a ele
3. Quero te amar mais, Senhor
Quero te amar mais, Senhor
Quero te amar mais, Senhor
Quero te amar mais, Senhor

135 - DESDE A ANTIGUIDADE
Desde a antiguidade,
Ainda não se viu, ainda não se ouviu (2x)
Um Deus que trabalha
Por aqueles que Nele esperam (2x)
136 - BEM-AVENTURADO
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa,
Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
Bem aventurado é o que tem, sede da justiça de Deus,
Aqueles que são filhos da luz cuja 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 (2x) Só tu és santo, senhor. (4x)
137 - EMANUEL
Deixou a Sua glória para estar comigo
Morreu numa cruz para estar comigo
Venceu o diabo para estar comigo
O véu se rasgou para estar comigo
Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Príncipe da paz (4x)
Emanuel (6x)
138 - JÁ ESTOU CRUCIFICADO
Já estou crucificado, com Cristo;
Agora vivo não mais eu. (2x)
Cristo vive em mim, aleluia!
Cristo vive em mim, aleluia!
139 - SE DEUS É POR NÓS
O que diremos pois diante dessas coisas? (2x)
É Ele quem nos chama; É Ele quem nos justifica
É Ele quem nos glorifica. (2x)
Se Deus é por nós? Quem será contra nós? (2x)
Agindo Deus, quem impedirá? (2x)

140 - NADA ALÉM DO SANGUE
Teu Sangue leva-me além, A todas as alturas
Onde ouço a Tua voz, Fala de Tua justiça pela minha vida
Jesus, este é o Teu Sangue.
Tua cruz mostra a Tua graça, Fala do amor do Pai
Que prepara para nós, Um caminho para Ele
Onde posso me achegar, Somente pelo sangue
Que nos lava dos pecados,
E nos traz restauração
Nada além do sangue. (2x) De Jesus.
Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como amigos de Deus
Nada além do sangue(2x)
De Jesus
Eu sou livre, eu sou livre,
Nada além do sangue. (2x)
De Jesus.
141 - QUERO TANTO AGRADECER
Sempre será o que hoje é:
Tão lindo e perfeito Jesus;
Na cruz morreu sua vida deu,
Trouxe seu reino e venceu, Jesus.
Jesus, Jesus não sei como agradecer,
Por tão grande amor.
Jesus, Jesus quero sempre oferecer,
O meu coração em seu louvor!
142 - MEU PASTOR
Meu Pastor é o Senhor Deus, Nada há de me faltar,
Faz-me andar em segurança e, ao meu lado sempre está.
Por amor do Seu Nome, oferece Sua paz,
Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está.
Ao meu lado. (3x) Sempre está!
Sempre perto! Sempre amigo! Ao meu lado sempre está!
Mesmo quando atravesso, Noites frias, dor e o mar,
Tenho paz, pois sei que o meu pastor,
Ao meu lado sempre está.

143 - O CAMPEÃO
1. Ele não temeu a morte. Ele vive em meu coração,
Não vivo eu, Mas Cristo vive em mim
Eu era do mundo, Mas hoje renasci.
Sem rumo de sorte eu vivia, Desilusão em meu ser existia,
Quando enfim encontrei o meu Jesus
Que me disse filho ao teu lado eu estou
E o céu se abriu pra mim, Um novo nome recebi,
Estou firmado em Jesus, Com sua mão Ele me conduz
A viver em plena luz.
Hoje sou um campeão, Encontrei a salvação.
Não importa o meu dilema,
Pra minha dor ou meu problema Jesus tem a solução.
2. Ele vive em mim, Ele mudou a minha vida,
Curou minhas feridas,
E as minhas lagrimas Ele enxugou
Ainda que o mundo me abandone.
E os meus pés já estejam no abismo
Só em Jesus encontro abrigo
Por que Ele é maior E está sempre comigo
144 - SEU NOME É JEOVÁ
Eu sei que o meu Redentor vive
Eu sei que poderoso Ele é
Eu sei que Ele é o Senhor da guerra
Eu sei que n’Ele eu posso confiar
Seu nome é Jeová, Jeová, Jeová,
Seunome é Jeová, Jeová, Jeová,
Fez o céu, a terra e o mar! (2x)
Eu sei que o seu exército é grande
Eu sei todas as batalhas Ele venceu
Eu sei que o seu amor é puro
Eu sei que n’Ele eu posso confiar
145 - VAMOS CANTAR E VIVER O AMOR
Vamos cantar e viver o amor,
Este é o mandamento do Senhor.
Quem não ama não conhece a Deus,
Porque Deus é amor.
Se você me ama, meu irmão,
Estenda para mim a sua mão,
Estampe no seu rosto um sorriso,
E dê-me um abraço de perdão.

146 - PERTO QUERO ESTAR
Perto quero estar, Junto aos Teus pés.
Pois prazer maior não há, Que me render e Te adorar
Tudo o que há em mim, Quero Te ofertar.
Mas, ainda é pouco, eu sei, Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.
Te louvarei, Não importam as circunstâncias.
Adorarei, Somente a Ti, Jesus.
147 - VIM PARA ADORAR-TE
Luz das nações que dissipa as trevas
Abre os meus olhos pra ver
Lindo tu és, eu só quero adorar-te
Dar os meus dias pra ti
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
Totalmente amável, totalmente digno
És maravilhoso para mim
Rei sobre todos, tu és exaltado
Entronizados nos céus
Humildemente, viestes á terra
Se entregou por amor
Não saberei o quanto custou
Ver meus pecados lá na cruz.
148 - PRESO AO TEU AMOR
Eu não sei mais viver sem Tua presença,
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti.
Os Teus olhos são como fogo,
Teu olhar me consumiu,
Teu amor não me condenou, me conquistou.
Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou,
Com cordas de amor, Você me amarrou,
Estou presa ao Teu amor!

149 - REUNIMO-NOS AQUI
Reunimo-nos aqui
Para glorificar Seu Nome (3x)
Senhor
Adorai o Rei Jesus, Senhor
De si mesmo esquecer
E só pensar em Cristo,
Rei Jesus (3x)
Senhor
Adorai o Rei Jesus, Senhor
De mãos dadas a cantar
E juntos a louvar Seu Nome(3x)
Senhor
Adorai o Rei Jesus, Senhor
Levantemos nossas mãos
Para glorificar Seu Nome (3x)
Senhor
Adorai o Rei Jesus, Senhor
150 - CEM OVELHAS
1. Eram cem ovelhas, juntas no aprisco
Eram cem ovelhas, que amante cuidou
Porém uma tarde, ao contá-las todas
Lhe faltava uma, lhe faltava uma e triste chorou
As noventa e nove, deixou no aprisco
E pelas montanhas, a buscá-la foi
A encontrou gemendo, tremendo de frio
Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou
2. Essa mesma história volta a repetir-se
Pois muitas ovelhas, perdidas estão
Mas ainda hoje, o pastor amado
Chora suas feridas, chora suas feridas
E quer te salvar

151 - EU TE AMO
1. Eu te amo mais que a abelha ama a flor
Eu te amo e como é forte o meu amor!
Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim
Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim
Eu te amo pois trocastes o meu fardo pela cruz
E é assim que eu te amo JESUS.
2. Eu te amo mais que um preso anseia ver
Toda luz da liberdade e assim viver
Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou
Mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou
Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz
E é assim que eu te amo: JESUS
152 - SE A CRUZ FALASSE
Se a cruz falasse e ela expressasse,
Quanta angústia passou;
Por ver o sofrimento,
Nem sequer um lamento de quem tanto amou. (2x)
O amor revelado pra perdoar pecado
Deus manifestou;
No alto da cruz.
Já raiou a luz tudo iluminou.
Se a cruz falasse e ela expressasse,
Quanta angústia passou;
Por ver o sofrimento,
Nem sequer um lamento de quem tanto amou.
Foi a cruz a caneta,
Que escreveu com sangue a tua salvação;
Se hoje aceitares e o mundo deixares terás o perdão.
Se a cruz falasse e ela expressasse,
Quanta angústia passou;
Por ver o sofrimento,
Nem sequer um lamento de quem tanto amou.

153 - ROSTO DE CRISTO
Sempre que eu leio a história de Cristo
Eu fico a pensar com grande emoção
Do privilegio que muitos tiveram
De ver o Seu rosto e sentir Sua mão
Eu também teria a mesma alegria
De vê-lo bem perto
Bem juntinho a mim
Olhar os seus olhos serenos e meigos
Oh! Como eu seria tão feliz assim
Queria saber como era o seu rosto
Embora eu sinta que era mui lindo
Inspirava fé e também confiança
E dava a todos um gozo infindo
Ao ver as gravuras dos quadros pintados
Daquilo que dizem ser o meu Senhor
Meu ser não aceita o que está na tela
É falsa inspiração do pintor
Não creio, não creio num Cristo vencido
Cheio de amargura, semblante de dor
Eu creio num Cristo de rosto alegre
Eu creio no Cristo que é vencedor
E um dia também O verei face a face
E assim eu creio pela minha fé
Oh! Aleluia, verei o Seu rosto
Verei a Jesus como Ele é
Oh! Aleluia, verei o Seu rosto
Verei a Jesus como Ele é

154 - DESEJO MISSIONÁRIO
1. Senhor tu sabes, do anelo que há em minh'alma
É como um fogo, bem aceso em meu coração
Senhor pergunto, porque é que eu não posso
Andar pelos países, deste mundo perdido
Eu quisera, ir ao campo missionário
Eu quisera, Senhor ir a proclamar
Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus
Eu quisera, eu quisera anunciar
2. Somente tu, conhece os meus problemas
Somente tu, Senhor me ajudará
Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer
Irei Senhor, aonde me ordenares
155 - DIVINO COMPANHEIRO
1. Divino companheiro no caminho, Tua presença sinto logo ao transitar
Vi, já dissipaste toda sombra, Já tenho luz a luz bendita do amor
Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar
Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica Senhor, meu Salvador
2. A sombra da noite se aproxima, E nela o tentador vai chegar
Não, não me deixes só no caminho, Ajuda-me, ajuda-me, ate' chegar
156 - TODA GLÓRIA (Glorious – Paul Baloche)
Veja o mistério, a cruz vazia está,
ressurreto, vitorioso, forte.
Não há Deus tão grande, forte pra salvar,
O que venceu a morte, pra vida nos dar.
Glória!
Meus olhos viram a glória do Senhor
Glória!
Governas sobre toda a terra
Além do calvário, veja o vivo Deus
O ressuscitado, reina em meu ser
Não há Deus tão grande, quanto o nosso Deus
Sua volta inesperada, no universo
Glória!
Meus olhos viram a glória do Senhor
Glória!
Governa sobre toda a terra
Glória! Glória!Ao Senhor, glória!
O, O,O,O, O,O,O... Toda glória!

157 - SANTO ESPÍRITO (Holy Spirit – Jesus Culture/ L. Souguellis)
Não há nada igual, Não há nada melhor,
A que se comparar À esperança viva. Tua presença!
Eu provei e vi, o mais doce amor,
Que liberta o meu ser, E a vergonha desfaz. Tua presença!
Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Vem inundar, encher esse lugar.
É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor!(2x)
Tua glória, Senhor, Tua glória!
Vamos provar quão real é tua presença! Vamos provar tua glória e bondade!
Senhor!
158 - ABA (Abba – Jonathan David Helser/Laura Souguellis)
És mais real que o chão que eu piso,
És mais real que o ar em meus pulmões.
Teus pensamentos me definem,
És tudo para mim, És a minha realidade.
És a minha realidade.
Aba, eu pertenço a Ti! Aba, eu pertenço a Ti!
Estás mais perto do que a pele em meus ossos,
Estás mais perto que a canção em meus lábios.
Teus pensamentos me definem,
És tudo para mim, És a minha realidade
És a minha realidade.
Aba, eu pertenço a Ti! Aba, eu pertenço a Ti!
159 - AMOR QUE ENCHE
Mesmo na escura noite, Correrei pra ti, meu Pai.
Tens o que preciso, És quem eu procuro.
Mesmo se em meio a dor, Esperarei em ti, meu Pai.
Tens o que preciso, És quem eu procuro.
És o amor que enche as lacunas do meu ser,
És o amor que transborda os profundos vãos.
És bondade que atrai com irresistível graça,
E te dou tudo que sou!
Eu espero em Ti! (3x) E te dou tudo que sou!

160 - MAIS PERTO (Closer - Bethel Live/Laura Souguellis)
Senhor o Teu amor me arrebatou, me arrebatou,
Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre.
Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo,
Eu quero conhecer Teu coração!
Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei,
Eu quero conhecer Teu coração!
Oh, oh, grande é o Teu amor por mim
Oh, oh, grande é o Teu amor
161 - EM TEUS BRAÇOS
Seguro estou nos braços, Daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve, Repousando em mim.
E se eu passar pelo vale, Acharei conforto em Teu amor.
Pois eu sei que és aquele, Que me guarda, me guardas
Em Teus braços é meu Descanso! (4x)
Recaio em Tua graça, Recaio de novo em Tuas mãos. (2x)
162 - FILHO AMADO
Eis-me aqui, Eu sou aquele que tu esquadrinhas, Desde o nascimento.
Os meus anos escrevestes todos, E me demonstraste o teu amor.
Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, Mas a olhar pro céu, do alto eu ouvi:
“És meu filho amado, Em quem acho o meu prazer.” (2x)
Eis-me aqui, Eu sou aquele que tu reconheces, Cada movimento.
Minhas dores tu conheces todas, E em Ti espero redenção.
Veio o dia mal e a ti eu recorri, Mas a olhar pro céu, do alto eu ouvi:
“És meu filho amado, Em quem acho o meu prazer.” (4x)
E eu irei por aí, Levando essa identidade.
E eu irei por aí, Sabendo ser amado de verdade.
E eu irei por aí, Sabendo que se eu venho e vou,
Num só lugar estou, guardado em Teu amor. (2x)
“Sou teu filho amado Em quem achas teu prazer.” (2x)
163 - LIBERDADES (Freedom Reigns – Jesus Culture/Laura
Souguellis)
Onde o Espírito de Deus está eu sou livre! (4x)
Liberdade está neste lugar, Com Misericórdia e Graça.
Fluindo sobre nós, Somos livres!
Jesus reina neste lugar, Com Misericórdia e Gaça.
Fluindo sobre nós, Somos livres!
Olhe para o Céu, Seja livre.

164 - TEU AMOR ME RESGATOU (Love Came Down – Brian
Johnson/Laura Souguellis)
Se o meu coração está, sem ouvir a Tua voz,
Eu me agarro à verdade mesmo se não ver.
Se a tempestade vem e é difícil caminhar,
Vou me levantar na fé e crer em Ti.
Vou me relembrar Sua obra por mim,
E tudo que tenho através da Cruz.
Teu amor me resgatou, Teu amor me libertou,
E hoje eu sou, eu sou pra sempre Teu!
Na alegria ou na dor, cantarei a me lembrar,
Que eu sou Teu, eu sou pra sempre Teu!
Se o meu coração estar, preenchido por Tua paz,
Quando sinto Tuas mãos a me agraciar.
Permaneço a Te amar, quebrantado aos Teus pés,
Vou erguer meu louvor e crer em Ti.
Vou me relembrar Sua obra por mim,
E tudo que tenho através da Cruz.
Teu amor me resgatou, Teu amor me libertou,
E hoje eu sou, eu sou pra sempre Teu!
Na alegria ou na dor, cantarei a me lembrar,
Que eu sou Teu, eu sou pra sempre Teu!
Eu sou Teu
Eu sou Teu
Para sempre, Jesus eu sou Teu

165 - TUDO É PRA TUA GLÓRIA (All is for your glory – Lisa
Gottshall/ Laura Hackett/ Laura Souguellis)
Há um propósito eterno, Há uma razão para a existência.
Ambições e outros sonhos, Um dia cairão ao chão (2x)
Te ter como o maior tesouro, Te amar como a nenhum outro.
Tua grandeza descoberta, E toda terra saberá. (2x)
Somente Tu és digno de exaltação.
As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor!
Somente Tu és digno de exaltação, Tu serás reconhecido Rei dos corações.
Tudo é pra Tua Glória, Tudo é pra o Teu nome.
Tudo é pra Tua Glória, Sejas o primeiro em tudo que eu fizer!
Tens preeminência em tudo que eu fizer!
Usa-me em qualquer lugar, Derrama a tua glória em mim.
Servirei em qualquer lugar, Quero ver tua beleza. (2x)
Me envolva na tua história, Minha vida pra tua glória. (4x)
Meu Deus tu és meu prazer, Meu Deus tu és meu prazer. (3x)
Tudo é pra Tua Glória, Tudo é pra o Teu nome.
Tudo é pra Tua Glória, Sejas o primeiro em tudo que eu fizer!
Tens preeminência em tudo que eu fizer!
166 - VEIO O TEU AMOR
Eu estava aflito, em angústia e dor,
Mas veio o teu amor e levou tudo embora.
Como reagir a tão gracioso amor,
Se não entregando tudo o que tenho,
Em teu altar?
O que sou é teu pra sempre, Eu descansarei em Ti!
Insistente amor que me conquistou!
O que sou é teu pra sempre, Eu descansarei em Ti!
Insistente amor que me conquistou!
O teu amor colocou uma canção, De redenção em meu coração.
O teu amor é mais forte que a vergonha, O teu amor é mais forte que a dor.

167 - ME AJUDE A MELHORAR
Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, Mas eu não quero o que vem de lá.
Quero agora a glória de Deus.
Eu cansei, Já não quero mais viver pra mim,
De uma vez por todas vou me esvaziar, Vou mandar embora o que não é seu.
Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci,
Não pensei em Cristo, só pensei em mim, Me ajude a melhorar
Me ajude a melhorar, Sozinho eu não consigo mais, já sei,
Eu sou humano, eu só sei errar, Me ajude a melhorar.
Me ajude a melhorar, Sozinho eu não consigo mais, já sei,
Eu sou humano, eu só sei errar, Me ajude a melhorar.
168 - SE EU PUDESSE IMAGINAR
Se eu pudesse imaginar, Como iria ser, Lado a lado, junto a Você;
Se eu pudesse imaginar, O que iria ver, Face a Face, com Você.
Se eu pudesse imaginar. (2x)
Rodeado por Sua Glória, O que eu irei sentir?
Eu não sei se vou cantar, Ou nos Seus braços vou cair,
Mas eu sei na Sua presença, de joelho vou ficar,
Será que eu canto: "Aleluia", Ou não vou poder falar...
Se eu pudesse imaginar. (2x)
Se eu pudesse imaginar, no dia em que chegar, contigo me encontrar e Te
adorar

Se eu pudesse imaginar, prostrado aos Teus pés, Te tocar Jesus, Te ver além da fé
Se eu pudesse imaginar. (2x)
Rodeado por Sua Glória, O que eu irei sentir?
Eu não sei se vou cantar, Ou nos Seus braços vou cair,
Mas eu sei na Sua presença, de joelho vou ficar,
Será que eu canto: "Aleluia", Ou não vou poder falar...
Se eu pudesse imaginar. (2x)
Se eu pudesse imaginar, Prostrado aos Teus pés,
Te tocar, Jesus, Te ver além da fé...
Se eu pudesse imaginar...

169 - TU ÉS FIEL
Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim.
Tu és Senhor, O Grande Eu Sou, Tu és Deus,
Tu és Deus e eu não sou.
Só Tu deténs, Glória sem fim, És o Rei dos reis.
Honra e louvor, Sempre darei, Pois Tu és Deus.
Tu és Deus e eu não sou.
Lindo e adorado na Terra e nos Céus,
Teu Reino e glória jamais terão fim
Tu és perfeito, Início e o fim,
Pois só Tu és Deus, e não há outro igual (2x)
Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim.
Honra e louvor, Sempre darei, Pois Tu és Deus.
Pois Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou.
170 - TU NOS SALVASTES (Who Am I? – Paul Baloche)
Quem sou eu, para conhecer-me,
Quem nós somos, Senhor?
Teu amor, Revela a graça,
Pra Ti, estranho eu não sou...
Somos filhas, Filhos Teus...
Só por que nos amas, Deus!
Tu nos salvastes!
Contigo, nos ressuscitou!
Tu nos salvastes!
Nos destes vida, nos chamou! (2x)
Leva-nos para a Ti vermos,
E ídolos desviar...
E só Tu, Pode sarar-nos,
Pode nos restaurar...
Somos filhas, Filhos Teus...
Só por que nos amas, Deus!
Tu nos salvastes ...
Tu nos salvastes! (5x)

171 - REINAS SOBERANO
Tua luz invadiu a escuridão, Que havia em meu viver.
Teu perdão consentiu, Que meu coração voltasse a bater.
Estava morto em meus delitos. Eu já não tinha paz,
A esperança estava longe de mim.
Mas Tu vieste e abriste a porta, E entraste, limpaste meu ser.
E hoje Tu reinas soberano, No trono que há em mim.
Estava morto em meus delitos. Eu já não tinha paz,
A esperança estava longe de mim.
Mas Tu vieste e abriste a porta, E entraste, limpaste meu ser.
E hoje Tu reinas soberano, No trono que há em mim.
172 - VENHA O TEU REINO
Nosso pai, Que o teu nome seja mantido Santo, Venha ao teu reino.
Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver, O pão de cada dia.
Perdoa os erros que temos cometido, Como perdoamos quem nos ofendeu
Não nos deixe cair em provações severas, Mas livra-nos do mal.
Venha o teu reino, Faça a tua vontade.
Seja assim na terra, Como é no céu.
Porque o reino, o poder e a glória, São teus para sempre. (2x)
Amém, amém, amém!

