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Como é bom render graças ao Senhor 
e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo;

anunciar de manhã o Teu amor leal
e de noite a Tua fidelidade, 

ao som da lira de dez cordas e da cítara,
e da melodia da harpa.

Salmo 92.1-3

O  Cantai é  o  resultado  da  busca  de  união  entre  as  Igrejas  Evangélicas
Reformadas  no  Brasil.  Esperamos que  este  trabalho  de  reunir  os  louvores,
cantados nas diversas IER’s, possa ser um estímulo para juntos cantarmos a
mesma canção.  A fim de que o nosso Deus  Triuno possa ser  glorificado e
anunciado.

Caso surjam sugestões ou críticas positivas durante o uso do Cantai pedimos
encarecidamente  que comuniquem à  secretaria  da  IERB.  Estas  observações
serão consideradas na elaboração de uma segunda edição. Lembrando que no
site ierb.org.br podem ser baixados as letras, as partituras e os áudios.

Agradecemos a comissão, formada por integrantes das diversas igrejas, e a
todos  os  envolvidos  pela  dedicação  e  o  trabalho  realizado.  Agradecemos
também ao DECS pela edição final e a coordenação deste trabalho. Contudo,
acima de tudo louvamos a Deus.

Em nome do Sínodo das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil,

Pastor Roberto Verburg

Dezembro 2018
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ADORAÇÃO E LOUVOR

1.
Adorai em majestade! 
Toda glória seja dada a Cristo Jesus.
Adorai em santidade! 
Ele morreu! Ele venceu! É o Rei dos reis.

Adorai bem alto erguei o nome de Cristo.
Exaltai, glorificai Jesus nosso Rei!
Adorai em santidade! 
Ele morreu! Ele venceu! É o Rei dos reis.

2.
Alegrai-vos sempre no Senhor,
alegrai-vos no Senhor. (2x)
Alegrai-vos, alegrai-vos,
alegrai-vos no Senhor. (2x)

3.
Ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor
e a honra e a glória
e o domínio pelos séculos 
dos séculos. Amém.
(Ap 5.13)
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4.
Ao Rei dos reis consagro
tudo o que sou.
De gratos louvores
transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
nas Tuas mãos, meu Senhor,
pra Te exaltar
com todo o meu amor.
Eu Te louvarei
conforme a Tua justiça
e cantarei louvores
pois Tu és Altíssimo.

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as Tuas obras, 
pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar
e todo ser que neles há.
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, 
pois Tu és o Deus criador.  (2x)

A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus. 
E o louvor ao rei Jesus. (2x)
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5.
Ao tomar-me em Teus braços
e me deste salvação,
Teu amor tens derramado em meu coração.
Não sei como agradecer-Te
o que tens feito por mim.
Só posso dar-Te agora a minha canção.

Graças, graças, Senhor,
graças eu Te dou Jesus.

Lá na cruz me deste vida,
entregaste tudo ali.
Vida eterna concedeste ao morrer.
Por Teu sangue tenho acesso ao trono celestial,
posso entrar confiadamente ante a Ti.

6.
Cantai ao Senhor um cântico novo, (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!

Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!

Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!
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É Ele quem dá o Espírito Santo, (3x)
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!

Jesus é o Senhor! Amém, aleluia! (3x)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!
(Sl 96.1-2)

7.
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 as Suas obras
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 Dele,
força e formosura no Seu santuário.
(Sl 96.1-6)

8.
Celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria, 
apresentai-vos a Ele com cânticos.
Sabei que o Senhor é bom
e eterna e a Sua bondade
e a Sua fidelidade 
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de geração em geração.
Aleluia, glória, aleluia. 
Aleluia, glória, aleluia. 
Aleluia, glória, aleluia.
Amém.
(Sl 100.1,2,5)

9.
Como água cristalina 
de um rio que vai pro mar,
a minha alma vai a Ti, 
só pra Te adorar
e cantar Tua bondade, 
meu Senhor, meu bom Jesus.
Aleluia! 
Ó minh’ alma ao Senhor louvai!

Assim como a relva verde 
na encosta da montanha,
meu amor diante de Ti 
do mesmo modo se esparrama,
se apegando em Tua grandeza, 
minha rocha, meu Jesus.
Aleluia! 
Ó minh’ alma ao Senhor louvai!
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Como a abelha necessita
do néctar de uma flor,
eu não sobreviveria,
longe de Ti, ó meu Senhor,
pois Tu és o meu auxílio,
minha vida, minha paz.
Aleluia!
Ó minh’ alma ao Senhor louvai!

10.
Como as águas cobrem o mar,
toda a terra há de se encher
do amor de Deus e da glória do Senhor,
como as águas cobrem o mar. 
(Is 11.9)

11.
Dai graças de coração
ao único santo e bom;
dai graças pois seu Filho
ao mundo deu, sim deu.

Então o que é fraco, forte é,
o que é pobre, rico é; 
por causa do que fez por nós o Senhor,
dai graças.
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12.
De todas as tribos, povos e raças
muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço virão Te adorar.

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

Remidos, comprados, grande multidão,
muitos virão Te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nação,
no tempo e no espaço, virão Te adorar.

E a nós só nos cabe tudo dedicar,
oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
e a vida no Teu altar, para Teu louvor.

13.
Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim;
eu abrirei meu coração,
deixando Tua cura entrar.
Me alegro por Te pertencer,
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levantarei as minhas mãos.
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.

Cantarei Teu amor pra sempre,
cantarei Teu amor pra sempre.

Meu coração exulta
com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti,
ele se encherá com a Sua alegria.

14.
Ele é exaltado,
o Rei é exaltado no céu:
eu O louvarei!
Ele é exaltado,
pra sempre exaltado;
Seu nome louvarei!
Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céu
glorificam Seu santo nome!
Ele é exaltado,
o Rei é exaltado no céu.
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15.
Em Espírito, em verdade, 
Te adoramos, Te adoramos. (2x)
Rei dos reis e Senhor, 
Te entregamos o nosso viver. (2x)

Pra Te adorar, ó Rei dos reis
foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é Te louvar.
Meu prazer é estar 
nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor.

16.
Eu navegarei, no oceano do Espírito
e reconhecerei, Jesus meu Salvador.(2x)

Espírito, Espírito,
que desce como fogo,
vem como em Pentecostes
e enche-me de novo.

Eu adorarei ao Deus da minha vida,
que um dia me acolheu, sem nenhuma explicação. (2x)
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17.
Este é o dia (2x)
que o Senhor nos fez, (2x)
dia de alegria (2x)
e de cânticos. (2x)
Este é o dia que o Senhor nos fez, 
dia de alegria e de cânticos.
Este é o dia (2x) 
que o Senhor nos fez.

18.
Exaltar-Te-ei ó Deus meu e Rei
e bendirei o Teu nome.
Todos os dias Te bendirei
e louvarei o Teu nome.
Para sempre Te bendirei
e louvarei o Teu nome.

Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre, entre o Rei da glória.
Quem é o Rei, quem é o Rei da glória?

O Senhor, forte e poderoso, Senhor
poderoso nas batalhas.
O Senhor dos exércitos,
Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória.
(Sl 24.7-10)

14



19.
Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador.
Fico, pelos séculos do Seu amor,
firme nas promessas de Jesus.

Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus.

Firme nas promessas sempre vejo assim,
purificação no sangue para mim.
Plena liberdade gozarei, sem fim,
firme nas promessas de Jesus.

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

20.
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, 
a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, 
à Raiz de Davi, que venceu 
e o livro abrirá. 
Os céus, a terra e o mar 
e tudo que neles há 
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O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor!

Ele é o Senhor, Ele é o Senhor! 
Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor! 
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: 
Jesus Cristo é o Senhor. 
(Ap 5)

21.
Grande é o Senhor!
Ele é santo e leal.
Seu poder nos faz crer que é amor.

Grande é o Senhor!
Ele é justo e fiel.
Seu poder nos provou que é amor.

Grande é o Senhor
e digno de glória!
Grande é o Senhor, a Ele louvor!

Grande é o Senhor! Levantem a voz,
levantem a voz:
Grande é o Senhor!

22.
Grande Ele é, o Altíssimo,
Príncipe da Paz, Ele é o Senhor.
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Aleluia!  (3x) 
Ele é o Senhor.

Aleluia, a Ele a glória,
riqueza e poder. Ele é o Senhor.
(Tradução: Cristina K. Koopman)

23.
Hoje é tempo de louvar a Deus. 
Em nós agora habita Seu Espírito. 
Então é só cantar e a Cristo exaltar 
e Sua glória encherá este lugar. 
Vem louvar, vem louvar. 
Vem louvar, vem louvar. 

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

Glória a Deus, glória a Deus. 
Glória a Deus, glória a Deus.
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24.
Hosana! Hosana ao Rei! (2x)
Mantos e palmas espalhando vai 
o povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe se começa a ver
o Filho de Deus que montado vem.
 

Enquanto mil vozes ressoam por aí, 
hosana ao que vem em nome do Senhor,
com um alento de grande exclamação 
prorrompem com voz triunfal.

Hosana! Hosana ao Rei! (2x)
Como na estrada de Jerusalém 
um dia também poderemos cantar
a Jesus Cristo que virá outra vez, 
para levar-nos ao eterno lar.
(Mc 11)

25.
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
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e nos deu completo acesso
ao coração do Pai.

O véu que separava, já não separa mais.
A luz que outrora apagada,
agora brilha e cada dia brilha mais.

Só pra Te adorar
e fazer Teu nome grande. 
E Te dar o louvor que é devido,
estamos nós aqui.

26.
Louvado seja o meu Senhor! (4x)

Pelo sol e pela lua, 
pela estrela no firmamento,
pelo vento e pelo mar, 
pela água e pelo fogo.

Por aqueles que agora nascem, 
por aqueles que agora choram,
por aqueles que agora sofrem, 
por aqueles que agora morrem.

O que dá sentido à vida 
é amar-Te e adorar-Te,
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para que a nossa vida 
seja sempre uma canção.

27.
Louvai ao Senhor todas as nações, 
louvai-O todos os povos. (2x) 

Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. 

Porque a sua benignidade é grande para conosco 
e a verdade do Senhor dura para sempre. 
(Sl 117)

28.
Não por força, nem por violência, 
mas pelo meu Espírito, (2x)
diz o Senhor dos Exércitos, (2x)
não por força, nem por violência, 
mas pelo meu Espírito.
(Zc 4.6)

29.
Nós daremos glória ao Rei dos reis, o Cordeiro, Salvador.
Nós daremos glórias ao Senhor que é o grande Eu Sou.

Reina em majestade Jeová, nos prostramos diante do Rei
que do trono está a governar com amor os filhos Seus.
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Ele é o Deus da terra e dos céus, é o Deus de todo ser.
Ele é o Deus que o universo quer dedicar o seu louvor.

Aleluia dou ao Rei dos reis, aleluia ao Salvador,
aleluia ao Senhor dos céus, que é o grande Eu Sou. 

30.
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,
fez separação das águas
e a terra seca.

Foi Ele quem criou os luminares,
criou a natureza,
formou o homem.

Glória a Deus por suas maravilhas
pela Sua grandeza!
Glória a Deus! (2x)
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31.
Ó! Dia de glória, de grande esplendor!
Vibrantes cantemos um hino de amor,
um canto que fale de fé e louvor
e a Igreja de Cristo cante Seu amor.
A todos estende Teu manto, Senhor.

32.
Porque Dele, por Ele, 
para Ele são todas as coisas. (2x)

A Ele a glória, a Ele a glória,
a Ele a glória pra sempre! Amém.

Quão profundas as riquezas,
o saber e o conhecer de Deus!
Quão insondáveis Seus juízos e Seus caminhos!

33.
Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
quão grande é o meu Deus.

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

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

Sobre todo nome é o Seu.
Tu és digno do louvor!
Eu cantarei:
quão grande é o meu Deus! 

34.
Quero louvar-Te
sempre mais e mais,
quero louvar-Te,
sempre mais e mais,
buscar o Teu querer,
Tua graça conhecer, quero louvar-Te.

As aves do céu
cantam para Ti,
as feras do campo
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refletem Teu poder.
Quero cantar,
Quero levantar as minhas mãos a Ti.

Quero amar-Te...

Quero servir-Te.…

35.
Santo, santo, poderoso,
que era e que há de vir.
Deus da glória, és tão digno.
Eu me prostro a Ti.

Santo é Teu nome em todo lugar,
reto é Teu querer de graça e paz.
Tudo o que tens feito é justo e bom.
Santo, santo Deus Tu és.

A honra, a glória
pertencem a Ti,
o poder e o saber são Teus.

36.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, 
Tu és o Deus da minha salvação,
és a minha rocha, a minha segurança,
meus lábios sempre Te exaltarão.
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Aleluia! (aleluia) Te louvo, (Te louvo) pois sei 
que sobre todos és Senhor. 
Aleluia! (aleluia) Te louvo (Te louvo) pois sei 
que sobre todos és Senhor.

Aleluia, (aleluia) aleluia, (aleluia) aleluia!

37.
Seu nome é Maravilhoso,
Seu nome é Maravilhoso,
Seu nome é Maravilhoso,
Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz.

Seu nome é Conselheiro,
Seu nome é Conselheiro,
Seu nome é Conselheiro,
Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz.

Seu nome é Deus Forte,
Seu nome é Deus Forte,
Seu nome é Deus Forte,
Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz.
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Seu nome é Maravilhoso,
Seu nome é Conselheiro,
Seu nome é Deus Forte,
Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz
(Is 9.5)

38.
Soli, soli Deo, soli, soli Deo.
Soli, soli, soli Deo, gloria, gloria.

Ao bondoso Deus que nos criou: 
glória, glória ao Senhor.
Que do pó da terra nos formou: 
glória ao Pai que nos amou. 

O bom Deus nos enviou Jesus: 
glória, glória ao Senhor.
Jesus Cristo nos salvou na cruz: 
glória ao Pai que nos amou.

Santo Espírito, Consolador: 
glória, glória ao Senhor.
Nossa vida então santificou: 
glória ao Pai que nos amou.
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39.
Todos juntos entoemos cânticos ao Rei Jesus,
pois o Espírito Divino ilumina e nos conduz.
Ao orar, nós procuramos pelo plano do Senhor
e cantar, testemunhando, e viver para Seu louvor.

É preciso que o mundo saiba que Deus não mudou.
Seu amor é igual um raio que as trevas inundou.
Sua obra permanece, Ele cuida do que é Seu
e das barreiras derrubadas pelo Espírito de Deus.

Louve a Deus pelo caminho que agora aberto está,
para o Pai, para uns aos outros, pela obra de Jesus.
Pai, com mãos erguidas, quero render graças e louvor.
Pelo Espírito dizemos: Jesus Cristo é Senhor.
(Tradução: Dirk Kool)

40.
Tu és santo, (Tu és santo) poderoso, (poderoso)
Tu és digno (Tu és digno) de adoração. (de adoração)
Eu Te sigo, (eu Te sigo) eu Te ouço, (eu Te ouço)
para sempre (para sempre) Te amarei. (Te amarei)
Eu canto e louvo (Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos reis)
ao Rei que é digno. (Ele é o Pai de amor, poderoso Deus)
Eu O amo e adoro. (é o Emanuel, Ele é o grande Eu Sou)
Diante Dele eu me prostro (Ele é o Cordeiro que me 
salvou)
e eu canto e louvo (Ele vivo está, Ele ressurgiu)
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ao Rei que é digno. (Sempre reinará, Ele sempre existiu)
Eu O amo e adoro. (Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim)
Diante Dele eu me prostro (Salvador e Messias, amigo pra 
mim)
Príncipe da paz - só por Ele eu viverei!
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BÍBLIA

41.
A Tua palavra, a Tua palavra, 
a Tua palavra, Senhor. 
A Tua palavra, a Tua palavra, 
a Tua palavra é amor.

A Tua palavra é semente 
e Tu és o semeador. 
O meu coração é a terra 
que Tu semeaste Senhor. 

Meditando eu certo dia 
na Tua palavra Senhor. 
Senti que do alto descia 
a graça do consolador.

42.
Dá-nos a Tua palavra, para podermos falar. 
Aos que estão afastados da verdade, 
fazer a Ti voltar. 

Palavra pura libertadora, 
que aos homens traz salvação. 
Levando amparo aos que sofrem no mundo, 
dando-lhes vida e perdão. 
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Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar. 
Ao nosso irmão afastado, isolado, 
ao próximo ajudar. 

O abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar. 
E lhe falar que Teu Filho enviaste 
ao mundo inteiro salvar.

43.
Só pela graça de Deus
o seu Filho veio a mim,
como um cordeiro morreu,
mas ressurgiu o Rei dos reis.

Vamos dançar e celebrar
com os que nem podiam andar.
Ouvindo os surdos, escutarão:
eu fui curado, diz a canção.

Pela graça de Deus 
nós podemos testemunhar,
só o sangue de Jesus 
nos dá vida eterna.

Ouça a voz do Salvador
chamando todos para o lar.
Quem a Ele invocar,
Jesus Cristo irá salvar.
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Aleluia, Ele é digno,
aleluia, Cristo Filho,
aleluia, Ele é santo,
erga a voz para O adorar.
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COMUNHÃO

44.
Amarás o Senhor Teu Deus
de todo o coração, de todo o coração,
alma e entendimento.
Amarás, sim amarás
Teu irmão também, ama de coração,
como a Ti mesmo.

Esta é a lei do santo Deus,
lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor.
Amando a Deus de todo o coração,
poderemos, só então
amar, amar, amar, nosso irmão.
(Mt 22.37)

45.
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
podendo exaltar Seu santo nome,
Tendo para isso, tempo para louvarmos a Deus
num só amor, num só Espírito;
tendo para isso, tempo para louvarmos a Deus
num só amor, num só Espírito.

Deus, venha nos abençoar
e que esta união nunca falte para nós. (2x)
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46.
Como é precioso, irmão,
estar bem junto a Ti
e juntos lado a lado,
andarmos com Jesus,
e expressarmos todo amor
que um dia Ele nos deu,
pelo sangue do 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 do nosso Pai,
somos um no amor de Jesus.  (2x)

47.
Como eu amo o Teu Templo! 
Como é bom vir aqui! 
Com alegria a Ti eu canto, 
ó meu Deus e Salvador.
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Quão felizes os que andam 
no caminho do Senhor. 
Quão felizes os que crêem 
e confiam em Ti. 

Deus escuta quando oramos, 
ouve sempre, o protetor. 
Do Senhor nós temos força, 
alegria e muito amor.

48.
Daqueles que estão à minha frente,
cuida bem, Senhor.
Daqueles que me seguem no caminho,
cuida bem, Senhor.
Daqueles que se encontram ao meu lado,
cuida bem, Senhor.
E caso for também do Teu agrado,
cuida bem de mim, Senhor.

Daquelas que estão à minha frente,
cuida bem, Senhor.
Daquelas que me seguem no caminho,
cuida bem, Senhor.
Daquelas que se encontram ao meu lado,
cuida bem, Senhor.
E caso for também do Teu agrado,
cuida bem de mim, Senhor.
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49.
Deus está aqui, aleluia.
Tão certo como o ar que eu respiro.
Tão certo como a manhã que se levanta.
Tão certo como eu te falo 
e podes me ouvir.

Deus está em mim....
Deus está em Ti....
Deus está em nós....

50.
Estamos todos congregados aqui, 
certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor, 
uma força que se move entre nós.
Algo novo Deus está por fazer, 
com este povo a quem muito quer bem:
seu Espírito Ele vai derramar, 
sua Igreja forte edificar.

Pra louvor de Tua glória 
vem, Senhor, Tua história 
escrever, através das nossas vidas. 
Teu querer desejamos, 
cumpra em nós os Teus planos. 
Vem, Senhor, e reina hoje aqui.
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Vem Senhor, (3x)
e reina hoje aqui.

51.
Eu sei que foi pago um alto preço
para que contigo eu fosse um meu irmão.

Quando Jesus derramou sua vida
ele pensava em Ti, ele pensava em mim,
pensava em nós.

E nos via redimidos por Seu sangue,
lutando o bom combate do Senhor,
lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando
e rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só coração no 
Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar;
com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.

52.
Formosas são as mãos de amor
que deram o vinho e partiram o pão.
Formosos pés que andaram na luz
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e determinados foram à cruz.
Formosa é, formosa é,
tua Igreja, Jesus.

Formoso é o coração,
quebrado por mim pra mostrar Seu perdão.
Formoso é Seu suave olhar,
que escolhe salvar, sem jamais rejeitar.
Formosa é, formosa é,
tua Igreja Jesus.

Formosa é a história de amor
da noiva, que espera Seu noivo chegar.
Formosos são os filhos da paz
que entregam suas vidas pra o mundo ganhar.

Formosa é o que contemplar
com olhos da fé nosso Rei que virá!
Formosas são as marcas das mãos
que ainda oferecem o vinho e o pão.
Formosa é, formosa é,
quão formosa é tua Igreja, Jesus.

53.
Ó! como é bom 
em amor caminhar,
ombro a ombro, 
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no Seu reino trabalhar.
Juntos servindo e ver quem Tu és,
através da palavra aprender.

Juntos andando
é nossa oração,
um povo pra tal
escolhido por Ti,
cheios de amor
e de graça e poder,
qual luzeiro no escuro
a brilhar.

Juntos lutando na obra de Deus,
ser um em Ti é o que nos dá poder.
Compartilhando alegria e dor
a união verdadeira em amor.
(Tradução: Dirk Kool)

54.
Quando estou com o povo de Deus
eu sinto a maior alegria.
Quando estou com o povo de Deus
eu sinto a real harmonia.

Que prazer ver o povo de Deus louvando, 
tendo aqui um lugar todo santo.
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Quando estou com o povo de Deus
eu sinto a maior das alegrias.

55.
Que bom te ter aqui comigo,
pra conversar e te conhecer.
Entra na roda e vem comigo,
só é feliz quem tem amigos.

Aproveitar esse momento lindo,
cantar, sorrir, fazer amigos.
Celebrando a Deus que nos uniu,
como foi bom te conhecer.

Que bom te conhecer,
pra mim foi um prazer
viver em comunhão.
Amigo mais chegado que irmão.

56.
Queira a estrada conduzir-nos juntos 
com o vento sempre a teu favor,
tendo a garoa sobre os verdes campos
ou brilhando o sol com seu calor.
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Deus te guarde, Deus te guie, 
te segure bem na sua mão.
Vá confiando, vá com alegria, 
pois seus anjos te acompanharão!

Firme subindo pelo trilho certo, 
sem perder o rumo para os céus.
Agradecendo e abençoando, 
sentirás que somos filhos Seus.

Tenha descanso e o pão de cada dia, 
que isso nunca venha te faltar.
E quando a morte vier ao teu encontro, 
o inimigo não te possa achar.

Vamos em paz até que um novo dia 
nos permita aqui nos abraçar.
Mesmo distantes, tendo a alegria, 
Deus o Pai queremos, pois, louvar.

57.
Quero que valorize o que você tem,
você é um ser, você é alguém
tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor,
neste teu complexo inferior,
dizendo às vezes que não é ninguém.
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Eu venho falar do valor que você tem,
eu venho falar do valor que você tem.

Ele está em você, o Espirito Santo se move em você,
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Daí você pode então perceber
que pra Ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.

Você tem valor, o Espirito Santo se move em você.
Você tem valor, o Espirito Santo se move em você.

58.
Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado,
coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus.
Como fruto deste novo coração,
eu declaro a paz de Cristo,
te abençoo meu irmão,
preciosa é a nossa comunhão.

Somos corpo, assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor.
Uma família, sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade,
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expressando a glória do Senhor.
Uma família, vivendo o compromisso
do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão,
precioso és para mim, querido irmão.

59.
Reunidos aqui,
só pra louvar ao Senhor.
Novamente aqui em união,
algo bom vai acontecer,
algo bom Deus tem para dar.
Reunidos aqui,
só pra louvar ao Senhor.

60.
Somos gente que espera crente
na promessa de um mundo novo.
Paz queremos com justiça,
uma vida digna para todo povo.

Somos Igreja, Corpo de Cristo,
vida em comunhão.
Povo liberto pela Sua graça,
que caminha e busca plena salvação.
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Somos gente solidária, junto
aos pequeninos que vivem na dor.
Partilhando sofrimentos, somos
testemunhas de nosso Senhor.

Somos gente que celebra o agir
de Deus que é força e guarida.
Convivendo em alegria, já
participamos da festa da vida. 

61.
Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar;
a razão é simples, vou lhe explicar:
conheci a Cristo, dei meu coração;
pelo Seu amor deu-me a salvação.
Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar;
a razão é simples: Cristo me quis salvar.

62.
Um ano mais de vida
guardou-vos o Senhor!
E deu-nos fiel guarida
no Seu divino amor.

De coração dai graças
ao vosso eterno Pai!
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Pois mais um ano passa,
a Deus mil graças dai!

De noite, em claro dia,
no inverno e no verão,
na dor e na alegria
gozaste proteção.

No coração que ama
o terno Salvador,
existe um canto alegre
que espalha o Seu louvor.

Ensina-nos, ó Cristo,
o que convém lembrar
e todo o nosso tempo
no bem aproveitar.

63.
Um só rebanho, um só Pastor,
uma só fé em um só Salvador. 
É Teu amor que nos une aqui
e num Espírito adoramos a Ti. (2x)

Um só rebanho, um só Pastor,
fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz,
louvado seja, bendito Jesus. (2x)
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Um só rebanho, um só Pastor.
Sim, esperamos por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver,
quem nos amou e por nós quis morrer. (2x)

64.
Vem desfrutar do amor de Deus, 
você e sua casa. 
Deixa Jesus, que é o Rei, entrar 
em seu coração.

Vida melhor Ele quer lhe dar, 
restaurar seu lar. 
Paz e harmonia Ele quer trazer, 
pra você. 

Deus alcançou e modificou 
toda minha casa. 
Ainda que venha a tempestade, 
não nos abalará.

65.
Vem, derrama paz; vem, derrama bênçãos,
sobre este povo que se chama povo Teu!
Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força,
pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito,
pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
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CONFISSÃO / PERDÃO

66.
Ah, como é bom poder, 
aos pés da cruz, depositar
este meu fardo, 
pesado e árduo de carregar.

E não ter que andar ansioso de nada, senão
a Deus tudo levar em grata e súplice oração.
E a paz de Deus, então, 
mente e coração guardará
em Cristo Jesus.

E não ter que andar ansioso de nada, senão
sobre Ele lançar cada problema, cada aflição.
E a paz de Deus, então, 
mente e coração guardará
em Cristo Jesus.

Ah, como é bom poder, como é bom saber.

67.
Andam procurando a razão de viver,
neste mundo mau querem paz receber.
Gozam seus caminhos pensando achar 
algo que pra vida valor possa dar.
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Mas só Jesus pode dar a razão de viver,
gozo, paz e amor, só Jesus pode dar.
E assim você será bem feliz, em Jesus.

Como todo mundo, eu também procurei 
e agora digo que a paz encontrei.
Cristo me salvou e eu quero falar 
que uma nova vida Ele me pode dar.

68.
Aos pés da cruz de Jesus,
perdão eu vou pedir.
Aos pés da cruz de Jesus,
a paz eu vou sentir.
Somente com Jesus eu vou sorrir;
com Ele a vida é bela e mais feliz. (2x)

Aos pés da cruz de Jesus,
perdão vou encontrar.
Aos pés da cruz de Jesus,
a paz vou desfrutar.
Somente com Jesus eu vou andar;
com Ele eternamente vou morar. (2x)
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69.
Fonte eterna de amor que transbordas de bondade,
Te derramas em favor de toda humanidade.
Vem me dar a Tua mão e conduze a minha vida.
Nestes tempos de aflição concede-me guarida.
Sob a luz do Teu olhar sigo em paz a minha estrada,
pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada.
Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço,
caso eu venha tropeçar, que eu caia em Teu abraço.

70.
Pelas dores deste mundo, ó Senhor!
Imploramos piedade.
A um só tempo geme a criação.
Teus ouvidos se inclinem ao clamor
desta gente oprimida.
Apressa-Te com a Tua salvação!

A Tua paz, bendita irmanada
com a justiça,
abrace o mundo inteiro.
Tem compaixão!
O Teu poder sustente
o testemunho do Teu povo.
Teu reino venha a nós!
Kyrie eleison!
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71.
Te confesso, ó Deus,
os pecados meus.
São imensas as transgressões,
pecados e tentações.

Jesus, aqui estou.
Te peço, ó Senhor:
de mim tem compaixão.
Busco alívio ao coração.

Sei que cometi erros contra Ti;
pensamentos e ações,
palavras e ingratidões.

Nesta petição peço o Teu perdão.
Venho em Ti me consolar,
só Tu podes libertar.

49



CONSAGRAÇÃO

72.
A alegria está no coração 
de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele 
que já conhece a  Jesus.

O sentimento mais precioso 
que vem do nosso Senhor,
é o amor que só tem 
quem já conhece a Jesus.

Posso pisar numa tropa 
e saltar as muralhas, 
aleluia, aleluia. (2x)

Ele é a rocha da minha salvação,
com Ele não há mais condenação.

Posso pisar uma tropa 
e saltar as muralhas, 
aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus.
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73.
A cada dia nasce de novo o sol,
assim renasce a cada manhã
a misericórdia de Deus.
Recebo hoje a dádiva da vida
novamente de Tuas mãos Senhor,
e grato disponho-me a servir.

Vamos cantar! É bom viver e despertar pra conviver.
Dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer.
Nós somos o sal da terra. Nós somos fermento na massa.
Nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça.

74.
A começar em mim
quebra corações,
pra que sejamos todos um
como Tu és em nós.

Onde há frieza
que haja amor,
onde há ódio o perdão,
para que o Teu corpo
cresça assim,
rumo à perfeição.
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75.
Abba Pai, eu quero ser 
Teu, somente Teu. 
Minha vontade possa ser 
Tua vontade, Senhor. 
Nunca deixa-me cair, 
nunca deixa-me ir. 
Abba Pai, eu quero ser 
Teu, somente Teu. 

Abba Pai, o Teu amor 
transformou meu ser. 
Hoje és todo meu louvor, 
Tu és meu viver. 
Pois Teu Filho em meu favor 
numa cruz morreu. 
Abba Pai, o Teu amor 
transformou meu ser. 

Abba Pai, ó faz-me ser 
Teu, somente Teu. 
Sempre seja o meu querer 
mais tal qual o Teu. 
Faz meu coração arder, 
não me deixes só. 
Abba Pai, ó faz-me ser 
Teu, somente Teu.
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76.
Anunciar as maravilhas do Senhor
é meu propósito por onde quer que eu for.

Como são grandes as Suas obras,
maravilhosa bondade do Senhor.

Se olho o céu, percebo logo a Sua mão,
olhando a terra, vejo a Sua criação.

É Sua mão que ergue o sol no amanhecer,
coloca estrelas pelo céu no anoitecer.

Sua vontade faz o mar Lhe obedecer;
tudo o que vive é uma ação do Seu poder.

Mas a maior das maravilhas do Senhor,
foi ter-me feito inteligente e criador.

77.
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.
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus,
adoramos o Teu nome,
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nos rendemos aos Teus pés,
consagramos todo nosso ser a Ti...

78.
Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance
de crescer um pouco mais.
As montanhas e vales,
desertos e mares que atravesso
me levam para perto de Ti.

Minhas provações não são
maiores do que o meu Deus
e não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas.

Rompendo em fé
minha vida se revestirá do Teu poder.
Rompendo em fé
com ousadia vou mover no sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
a cada dia vou viver rompendo em fé.
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79.
Cada vez que eu abrir a minha boca,
cada vez que eu olhar na direção de alguém,
cada vez que, passo a passo, eu chegar em algum lugar;
seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés.

Cada vez que eu tocar num rosto em pranto,
cada vez que eu fizer o que já não se faz,
cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face;
sejam Tuas mãos, seja Tua graça e o Teu amor.

Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer,
viver Tua vontade, refletir Tua verdade,
Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar.
Mestre, amigo, amado Jesus,
esse é o meu querer.

Cada vez que eu tocar num ombro amigo,
cada vez que eu fizer o que já não se faz,
cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face,
serei Tuas mãos, venha Tua graça e o Teu amor.

Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer,
viver Tua vontade, refletir Tua verdade,
Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar.
Mestre, amigo, amado Jesus,
esse é o meu querer.
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80.
Conheci o mundo mau 
e com ele os seus ardis,
me arrastei num lamaçal. 
Tudo isso porque eu quis;
saber mais que qualquer um, 
construir algum amor,
onde a paz pudesse ser 
a verdade para eu ver.

Mas Jesus Cristo veio e me achou 
assim tão sujo
e numa cruz por mim derramou 
sangue tão puro, 
foi assim que me salvou.

Eu conheço agora, sim, 
a clareza de Jesus.
Foi das trevas que eu vim; 
encontrei-me com a luz.
Hoje quero, sim, saber 
do meu Mestre e Salvador.
Quero dar-Lhe meu louvor; 
eu só Nele posso crer.
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81.
Em nome do Senhor Jesus 
quero me entregar, 
pra sempre ao meu Deus.
Eu sei que tentações virão, 
mas Cristo já venceu, 
morrendo em meu lugar.

Agora, por todo o meu caminho, 
não vou ficar sozinho. 
Confio no Senhor, 
entrego a Ele o meu futuro, 
pois sei que estou seguro 
nas promessas do meu Deus.

82.
Em Tuas mãos descansarei,
meu coração Te entrego.
Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos
e eu sou Teu pra sempre.

Sim, eu creio em Ti, Jesus,
eu pertenço a Ti, Jesus,
a razão do meu viver,
a razão do meu louvor
em tudo que sou.
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Contigo vou por onde precisar
e se eu sofrer, confiarei.
Eu viverei conforme o Teu querer
e o Teu amor pra sempre.

Eu Te adoro,
eu Te adoro, Deus. (2x)

83.
Espírito, enche a minha vida,
enche-me do Teu poder,
pois de Ti eu quero ser.
Espírito, enche o meu ser. (2x)

As minhas mãos eu quero levantar
e em louvor Te adorar.
Meu coração eu quero derramar
diante do Teu altar.

84.
Este é o meu desejo: 
Senhor Te honrar,
com meu coração Te adorar.
Tudo que há em mim 
Te dá louvor,
só a Ti adoro meu Senhor.
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Toma o meu coração 
e toda a minha alma,
eu vivo só pra Ti.
Sempre que eu respirar, 
cada vez que eu acordar
faz o Teu querer em mim.

85.
Este é o meu respirar,
este é o meu respirar.
Teu Santo Espírito,
vivendo em mim.

E este é o meu pão,
e este é o meu pão.
Tua vontade
feita em mim.

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

86.
Eu quero ser, Senhor amado, 
como um vaso nas mãos do oleiro. 
Quebra a minha vida e faze-a de novo. 
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.
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Como Tu queres, Senhor sou Teu. 
Tu és o oleiro, o barro sou eu. 
Molda e refaze até que enfim 
Tua imagem, Tua imagem, se veja em mim. 
(Jr 18.1-10)

87.
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus,
no silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti, 
revela-Te a mim,
conhecer-Te eu quero mais.

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

Vou seguindo, para o alvo eu vou,
a coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou Te seguir.
Conhecer-Te eu quero mais.
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88.
Humilde veio a nós,
Filho de Deus, Filho de Adão;
tal qual um servo serviu, 
a Sua vida despojou.

Eis nosso Deus, 
servo real, 
a Sua vida despojou.
O Seu exemplo 
nos chama a seguir,
nos dias do nosso viver.

E quanta dor no jardim.
Tal qual cordeiro Ele agiu,
e disse ao padecer:
“Tua vontade é meu querer”.

As mãos feridas na cruz,
mãos que criaram terra e céus,
perdoam quem Lhe feriu.
Por mim, por ti, Ele morreu. 

Como Ele, eu quero ser,
servir ao outro é o meu querer.
Quem se humilhar em amor,
no reino eterno é o maior.
(Tradução: Dirk Kool)
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89.
Jesus, seja o centro,
minha fonte, minha luz,
Jesus.

Jesus, seja o centro,
minha esperança e canção,
Jesus.

Seja o fogo em meu ser,
seja o vento a soprar.
A razão de viver,
Jesus, Jesus. 

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

90.
Logo de manhã, quero Te buscar,
Tua voz ouvir, Teu amor sentir.
Estender a mãos, para Te louvar,
derramar meu coração
sobre o Teu altar.

Pois Tu sabes bem,
Tudo quanto há em mim;
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vou Te seguir,
e Te amar até o fim.

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

91.
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-Te és meu Deus.
Totalmente amável, totalmente digno,
és maravilhoso para mim.

Rei sobre todos, Tu és exaltado, 
entronizado nos céus,
humildemente vieste à terra. 
Se entregou por amor.

Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. 
(Texto adaptado)
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92.
Meu bom pastor é Cristo,
com Ele andarei.
Conduz-me às calmas águas,
com Ele andarei.

Sempre, sempre com Ele andarei. (2x)

93.
Nas palavras de Jesus, o Seu sacrifício na cruz,
vejo o amor de Deus, que a Si mesmo se entregou.
Para me salvar (ah, ah...)
e me transmitir (ah, ah...)
o Seu perdão.

Sei que eu não sou capaz, mas pela graça Ele faz
com que eu ande em Sua luz e a palavra obedecer.
Demonstrar amor (ah, ah...)
e testemunhar (ah, ah...)
o Seu perdão.

Vida santa Ele mostrou. Exemplo de homem 
que nunca pecou. Foi cravado numa cruz 
e hoje sim eu vivo na Sua luz ..... Sua luz. 

Hoje quero eu viver, sempre em tudo obedecer,
pra alegrar meu Pai do céu, com a vida que me deu.
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Novo coração, (ah, ah...)
novas intenções (ah, ah...)
e um novo caminhar.

94.
Nesta noite feliz, neste santo lugar,
eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, Sua paz buscarei,
eu marquei um encontro com Deus.

Basta que me toques, Senhor,
pra minha alma cansada vencer.
Se a noite escura está,
Sua mão me guiará.
Basta que me toques, Senhor.

Em Jesus eu toquei,
salvação encontrei
e a paz para o meu coração.
Ele muito me amou
e do mundo me tirou,
hoje eu sinto de Deus o perdão.

95.
Pai, abre o meu coração,
quero sentir pelas almas paixão.
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Quero trabalhar e contribuir,
quero ser um vaso usado por Ti.
Ó Pai, abre o meu coração.

Muitos estão por aí a pedir
e eu aqui sem nada fazer.
Quero trabalhar e contribuir,
quero ser um vaso usado por Ti.
Ó Pai, abre o meu coração.

96.
Pai de amor, gosto tanto de Ti.
Te amo, Te quero
e prostrado Te adoro,
Pai de amor, gosto tanto de Ti.

Meu Jesus, amoroso Tu és.
Minh’ alma já limpaste
e o Espírito enviaste.
Meu Jesus, amoroso Tu és.

Santo Espírito consolador!
Tu nos santificas
e em nós sempre habitas.
Santo Espírito consolador.
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Trino Deus, um mistério Tu és.
És três em união, 
porém um só coração.
Trino Deus, um mistério Tu és.

97.
Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração
e me derramar aos Teus pés.
Mais perto eu quero estar, Senhor
e Te adorar com tudo que eu sou
e Te render glória e aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Quando as lutas vierem me derrubar,
firmado em Ti eu estarei,
pois Tu és meu refúgio, ó Deus.
E não importa onde estiver,
no vale ou no monte adorarei. 
A Ti eu canto glória e aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Senhor, preciso do Teu olhar, 
ouvir as batidas do Teu coração, 
me esconder em Teus braços, ó Pai. 
Toda minha alma deseja a Ti,
junto com os anjos cantarei.
Tu és santo, exaltado, aleluia.
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Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
Aleluia, aleluia.

98.
Pai nós O amamos, honramos e adoramos.

Toda terra exalta o nome Seu! 
Glória ao nome Seu!
Toda terra exalta o nome Seu! 

Cristo O amamos, honramos e adoramos.

99.
Pai, eu Te adoro,
minha vida Te entrego;
como eu Te amo.

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

Espírito, eu Te adoro,
minha vida Te entrego;
como eu Te amo.
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100.
Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer.
Tenho andado à procura do meu próprio bem viver,
enquanto existe tanta gente ansiosa por aí
sem Te conhecer, assim como eu conheço a Ti.

O chamado que um dia Tu fizeste a mim
e ao qual sem hesitar eu disse: "sim",
ressoou em meus ouvidos como da primeira vez
e a Ti Jesus eu novamente digo: "sim".

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

101.
Quanto amor, quanto amor,
Ele tem por mim.
Quanta dor, quanta dor,
sofreu por mim por amor.

A razão de tão grande amor
foi mostrar que a minha vida tem valor.
Sou tão precioso para Deus
que Ele deu o seu Filho
pra morrer na cruz por mim.
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Ó Deus, Te louvo pelo Teu amor.
Tu mudaste o meu interior
e agora eu quero viver
pra transmitir este amor que vem de Ti.

102.
Quero ser como criança,
Te amar pelo que és,
voltar à inocência
e acreditar em Ti.

Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer,
torno-me independente
e deixo de simplesmente crer.

Não posso viver longe do Teu amor, Senhor.
Não posso viver longe do Teu afago, Senhor.
Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor.

Abraça-me, abraça-me, abraça-me, Senhor
com Teus braços de amor.

103.
Renova em mim meu coração, ó Deus, 
e um espírito firme habite em mim. (2x) 
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Não me expulses da Tua presença, Senhor, 
nem tires o Espírito de mim. 
Renova a alegria da Tua salvação 
e um espírito firme habite em mim. 
(Sl. 51.12-14)

104.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração,
porque tudo o que há dentro de mim
necessita ser mudado Senhor,
porque tudo o que há dentro do meu coração
necessita mais de Ti.
Senhor, quero ser como Tu. (2x)
Eu quero ser um vaso do Teu amor.
Senhor, quero ser como Tu.

105.
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. 

Deixa o Teu rio, passar em minha vida 
e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. 
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Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. 
Toca em minh' alma, faz de mim o Teu querer, 
Senhor.

106.
Senhor, quem entrará no santuário para Te louvar? (2x)
Quem tem as mãos limpas e o coração puro,
quem não é vaidoso e sabe amar. (2x) 

Senhor, eu quero entrar no santuário para Te louvar! (2x)
Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro,
afasta a vaidade, ensina-me amar. (2x)

Senhor, já posso entrar no santuário para Te louvar! (2x)
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima,
Teu Espírito Santo inunda meu ser. (2x)
(Sl 24.3-4)

107.
Sobre toda a terra, Tu és o Rei,
sobre as montanhas e o pôr do sol.
Uma coisa só meu desejo é:
vem reinar de novo em mim.

Reina em mim com Teu poder
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou,
vem reinar em mim, Senhor.
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Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui,
vem reinar de novo em mim.

108.
Sonda-me, Senhor, e me conhece,
quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua palavra
e enche-me até que em mim se ache só a Ti.
Então, usa-me, Senhor !! Usa-me.

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

Sonda-me, quebranta-me, 
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor!
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109.
Te dou meu coração
e tudo que há em mim.
Entrego meu viver,
por amor a Ti, meu Rei!

Meus sonhos rendo a Ti
e meus direitos dou.
O orgulho vou trocar
pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a Ti,
tudo a Ti.

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

110.
Todos necessitam de um amor perfeito,
perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança
de um Deus que salva.
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Cristo move as montanhas
e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Pra sempre, autor da salvação,
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.

Me aceita com meus medos, falhas e temores,
enche meu viver.
A minha vida entrego pra seguir Teus passos,
a Ti me rendo.

Possa o mundo ver brilhar a luz,
cantamos, para a glória do Senhor Jesus. (2x)

111.
Traz-me junto a Ti, não me deixes ir.
Tudo quero oferecer, Teu amigo eu quero ser.
És tudo pra mim, completas o meu ser.
Que nada tome o Teu lugar e o Teu calor em meu viver.
Ajuda-me Senhor, traz-me junto a Ti.
És tudo, ó Deus, tudo o que eu preciso.
És tudo, ó Deus, sei que Tu estás aqui.

112.
Tudo, tudo o que eu tenho, Senhor! 
Tudo o que eu sou, Senhor! 
Todo o universo é Teu, 
é Teu, Senhor!
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Todo o tempo que tiver, 
ao Senhor vou consagrar. 
Este tempo Ele me deu 
para amar, servir e louvar.

Os meus dons eu vou usar
no trabalho do Senhor. 
Estes dons Ele me deu 
para amar, servir e louvar.

Vou ser administrador 
dos bens que eu recebi. 
Pois os bens Ele me deu 
para amar, servir e louvar.

113.
Vem Espírito Santo,
vem inundar meu ser.
Vem espírito de amor,
vem ser meu consolador,
vem Espírito, vem Espírito.

Inspira o meu viver
com Teu toque de poder.
Vem agora libertar,
em mim habitar.
Alívio e refúgio és para mim.
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114.
Vem, Espirito de Deus,
vem nos consolar.
Dá-nos Tua força,
vem revigorar!

O Espírito da criatividade,
força e ânimo na luta pela paz,
dá coragem para a solidariedade
aos sofridos que esta sociedade faz.

Este povo que procura a verdade,
necessita de conforto e vigor,
dá que alcance a justiça e a liberdade
da vida nova, baseada no amor.

Criador dinâmico vem sem demora!
Pelas ordens não Te deixas reprimir.
Vivifica o nosso alento nesta hora.
Dá-nos dons, carismas para prosseguir.

Dá clareza para a nossa caminhada.
Ilumina nossa mente com a luz
que indica o alvo certo desta estrada
e ao mundo novo, com certeza, nos conduz.
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115.
Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser.
Sei que a graça vem só de Ti, Senhor.
Eu descobri, ó Deus, 
que tudo o que é mau em mim,
vai se transformar com o poder do amor.

Meu Jesus, Teu amor me envolve,
quero estar firme em Tuas mãos.
Eu vou voar bem alto como a águia;
planando na amplidão do Espírito de Deus,
com o poder do amor.

Abre os olhos meus, quero ver o Teu olhar,
mostra o Teu amor, vem viver em mim.
Renova o meu pensar, ensina-me o Teu querer
cada dia mais, com o poder do amor.
(Texto adaptado)

116.
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.
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Faça o que está em Teu coração
e que a cada dia eu queira mais e mais,
estar ao Teu lado Senhor.
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FÉ / CONFIANÇA / ESPERANÇA

117.
A lei do Senhor é perfeita
e restaura a alma;
o testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos símplices.

São mais desejáveis
do que ouro depurado;
são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos.

Os preceitos do Senhor são retos,
e alegram o coração;
o mandamento do Senhor é puro
e ilumina os olhos.

O temor do Senhor é límpido
e permanece para sempre;
os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos.

Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na Tua presença,
ó Senhor!
(Sl. 19)
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118.
A terra vai um dia contemplar a Aquele que um dia virá.
Com autoridade julgará: toda a terra se ajoelhará.

Ó! Aleluia! Ele voltará! Ó! Aleluia! Para me levar! (2x)

Uma nova terra assim será e a paz nunca se findará.
Ó! Como será maravilhoso contemplar o meu Salvador.

119.
Confio em Deus aonde quer que eu vá, 
por terra firme ou sobre o irado mar. 
E seja, pois, aonde for; 
confio em Deus e em Seu excelso amor. 

Confio em Deus e sei que me amará 
e pela Sua mão me guiará. 
E seja, pois, aonde for, 
confio em Deus e em Seu excelso amor. 

A linda flor recebe o Seu cuidar, 
Ele guia os astros no espaçoso ar 
e Ele assim cuida de mim; 
confio em Deus e em Seu excelso amor. 

Por vales ou deserto abrasador, 
com Ele irei e sem nenhum temor 
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e Sua mão conduzirá; 
confio em Deus e em Seu excelso amor.

120.
Creio em Deus onipotente,
que criou a terra e o céu,
e em seu Filho Jesus Cristo,
unigênito do Pai,
que nascido de uma virgem
sob Pilatos padeceu,
ressurgiu e agora em glória,
assentou-se com o Pai.

Jesus, é Senhor dos senhores. (4x)

Creio em Deus consolador
que à Igreja dá poder,
confirmando a Boa Nova,
nos envia às nações.
Ele voltará com glória
para todo ser julgar,
todo joelho irá dobrar-se,
toda língua então dirá: 

Jesus é Senhor, é Senhor,
nome exaltado, nome exaltado.
(Tradução: Dirk Kool)

82



121.
Cristo vem me buscar,
para o céu me levará.
O Cordeiro prometido voltará.

Ó! Glória, aleluia,
maranata, vem Jesus!
Sou liberto pelo sangue desta cruz.
Tenho o Consolador,
Sua glória e esplendor.
Sou liberto pelo sangue do Senhor.

Ele manda atento estar,
vigiar e sempre orar
para o toque da trombeta escutar.
Ó! Que gozo vou sentir
com os anjos a cantar,
pois com Cristo para sempre vou morar.

122.
Deus enviou seu Filho amado
pra me salvar e perdoar,
na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
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Porque Ele vive posso crer no amanhã,
porque Ele vive temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.

E quando, enfim, chegar a hora
em que a morte enfrentarei,
sem medo então terei vitória,
verei na glória o meu Jesus, que vivo está.

123.
Do pão do céu me nutrirei, 
da fonte eterna beberei, 
e quem beber, nos diz Jesus: 
jamais de sede sofrerá!

Não mais sede. Que dizeis? 
Não mais sede, assim será! (2x)
E quem beber, nos diz Jesus: 
jamais de sede sofrerá!

124.
Eu creio em Jesus,
creio que Ele é o Filho de Deus.
Creio em sua morte e ressurreição,
como preço pago por nós.
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Creio que Ele está aqui (estás aqui, Senhor)
no meio de nós,
com poder para nos curar (poder para curar)
e Teu grande perdão.

Eu creio em Ti, Jesus,
creio que Tu és Filho de Deus.
Creio em Tua morte e ressurreição
como preço pago por nós.
Creio que estás aqui (estás aqui, Senhor)
no meio de nós,
com poder para nos curar (poder para curar)
e Teu grande perdão.

125.
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. (2x)

Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar,
pra sua fé compartilhar.
Eu vejo avivamento, quando o Teu povo orar
e Te buscar, e Te buscar...
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Limpa o meu coração,
abre os meus olhos pra que 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.

126.
Eu, o Senhor, o Senhor teu Deus 
te tomo pela tua mão direita,
te tomo pela mão, 
a tua mão direita e te digo não temas.
Não temas, Eu sou contigo, 
não te assombres porque Eu sou o teu Deus.
Eu te esforço, Eu te ajudo,
Eu te sustento com a destra da minha justiça.
Não temas, Eu sou contigo,
não te assombres porque Eu sou teu Deus.

127.
Há momentos que as palavras não resolvem,
mas o gesto de Jesus 
demonstra amor por nós. (2x)

Foi no calvário,
que Ele, sem falar,
mostrou ao mundo inteiro
o que é amar.(2x)
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Aqui no mundo as desilusões são tantas,
mas existe uma esperança: 
é que Cristo vai voltar. (2x)

128.
Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver.
É a luz que ilumina meu ser,
sim, Jesus Cristo mudou meu viver.

Diferente hoje é o meu coração,
diferente hoje é o meu coração.
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 fala com a gente
pois Cristo deu-me Seu amor.

129.
Meu coração transborda de amor
porque meu Deus é um Deus de amor.
Minh' alma está repleta de paz,
porque Jesus é a minha paz.
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Eu digo: aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, eu digo por quê.
Eu digo: aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Amém.

130.
Meu refúgio e libertação é Jesus, 
Dele o socorro me virá. 
A razão do meu cantar é Jesus, 
fonte de inspiração para louvar. 

Da minha vida Ele é o Senhor, 
com o Seu sangue me comprou. 
Da minha vida Ele é o Senhor, 
pois do pecado me resgatou.

131.
Meu Senhor sobre as trevas brilha,
meu Senhor sobre as trevas brilha.
Brilha Cristo Jesus, luz do mundo,
brilha em nós luz do amor mais profundo.
Brilha em mim, brilha em mim.

Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre.
Brilha Jesus, deixa a chama arder.
Fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre.
Brilha Jesus, deixa a chama arder. 
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Meu Senhor, Tu estás presente,
meu Senhor, Tu estás presente.
O Teu sangue limpou meus pecados,
prova-me, eu Te sinto ao meu lado.
Brilha em mim, brilha em mim.

Meu Senhor, é radiante o brilho,
meu Senhor, é radiante o brilho.
Me transforma de glória em glória,
faz-me ver verdadeira vitória.
Brilha em mim, brilha em mim.

132.
Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
pois um, somente um, seria muito para ti.
É Meu, somente Meu, todo o trabalho
e o teu trabalho é descansar em Mim. (2x)
Não temas, quando enfim, tiveres que tomar decisão,
entrega tudo a Mim, confia de todo o coração.

133.
Num lindo dia, almejo eu encontrar,
a eterna glória que prometida está.
Gozo e alegria posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está por vir.
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Jesus virá outra vez aqui,
Jesus virá mais outra vez aqui.
E todos juntos em um só louvor,
cantemos todos:
Ele é o nosso Senhor.

Ele veio ao mundo 
pra trazer-nos a paz.
Ele foi tentado e não pecou jamais!
A Sua vida é o exemplo de amor,
por isso eu canto: 
Ele é o nosso Senhor.

134.
O mundo é Teu, Senhor. Quão grato é perceber
a natureza a Te louvar, cantando de prazer.
O mundo é Teu, Senhor. Apraz-me meditar
em Tuas sábias criações: os montes, céus e o mar.

O mundo é Teu, Senhor. As aves na amplidão, 
o lírio branco e a luz do sol, feituras Tuas são.
O mundo é Teu, Senhor. Em tudo O posso ver,
até na folha a farfalhar percebo o Teu poder.

O mundo é Teu, Senhor. Ó! Faz-me lembrar,
embora exista o erro e o mal, que és Tu a governar.
O mundo é Teu, Senhor. Por que me entristecer?
Na cruz venceste e voltarás com glória e com poder.
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135.
O Senhor me ungiu, Ele é o meu Pastor 
e nada me faltará.
Meu descanso é ficar junto às águas,
onde está meu sustento e meu lugar.
Na sombra da morte ou em verdes pastos,
sei que comigo Deus está preparando a mesa,
enchendo o meu cálice e fazendo-o transbordar.

Jesus, meu Pastor, Jesus, meu Pastor.

Há um banquete, há uma festa, é Deus conosco em 
comunhão.
Meus inimigos vão assistir impactados e temerão.
Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Um só Senhor 
guia a minha alma com justiça e por amor.
Seu favor me seguirá todos os meus dias, em Sua casa 
habitarei.
Ele é o meu Pastor na sombra da morte ou em verdes 
pastos.
Sei que comigo Deus está preparando a mesa,
enchendo o meu cálice e fazendo-o transbordar.
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136.
O vento balançou meu barco em alto mar,
o medo me cercou e quis me afogar,
mas então eu clamei ao filho de Davi,
Ele me escutou, por isso estou aqui.

O vento Ele acalmou, o medo repreendeu,
quando Ele ordenou, o mar obedeceu.

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

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

137.
Ó! Por que duvidar
sobre as ondas do mar,
quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és,
contra as ondas lutar,
seu amor a Ti quer revelar.
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Solta o cabo da nau,
toma o remo nas mãos
e navega com fé em Jesus.
E então tu verás,
que bonança se faz,
pois com Ele seguro estarás.

Trevas vem te assustar,
tempestades no mar,
da montanha o Mestre te vê.
E nas tribulações,
ele vem socorrer,
Suas mãos bem te podem suster.
(Texto adaptado)

138.
Ó! Profundidade das riquezas
e da sabedoria do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis Seus juízos,
inescrutáveis Seus caminhos!

Quem conheceu a mente do nosso Senhor,
quem primeiro deu a Ele
e depois recebeu!
Porque Dele por Ele e pra Ele
são todas as coisas.
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Glória, glória!
Glórias sejam dadas pois a Ele.
Eternamente, amém. (2x)

139.
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 o Senhor em volta do Seu povo. 
Autoridade e poder, o domínio em Suas mãos, 
pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos.
Calem-se diante Dele a terra, dobrem os joelhos e ergam 
as mãos, 
pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos.
Não, não dá; sem Jesus não dá.

140.
Os planos de Deus são maiores que os meus,
Ele vai fazer o melhor por mim,
Ele vai além do que eu posso ver,
Ele faz o que eu não posso fazer.

Deus vai cumprir os Seus planos em mim,
Ele vai fazer o que Lhe apraz.
Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus,
Ele só faz o melhor pelos Seus.
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Deus vai cumprir os Seus planos em mim,
Ele vai fazer o que Lhe apraz.
Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus,
Ele só faz o melhor pelos Seus.

Acredito sim, acredito sim,
acredito sim, que Deus vai fazer
o impossível em meu viver.
Acredito sim, acredito sim,
acredito sim, que Deus vai fazer
o impossível em meu viver,
o impossível Deus vai fazer.

141.
Para os montes olharei, 
donde vem a salvação? 
Meu socorro vem de Deus, 
o Senhor da criação!

O Senhor é quem te guarda; 
guardará de todo mal, 
tua entrada e saída, 
desde agora até o final.

 
Pelo meio dos perigos, 
não te deixará cair. 
Quem a Israel guardava, 
não dormiu nem vai dormir. 
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O Senhor é quem te guarda, 
sombra a tua destra está. 
Nem de dia, nem de noite, 
sol ou lua te ofenderá. 
(Sl. 121)

142.
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou!
É o Senhor que me leva a descansar.
Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou!
Minhas forças o Senhor vai animar!

Tu és, Senhor, o meu Pastor!
Por isso nada em minha vida faltará!

Nos caminhos mais seguros junto Dele eu vou!
E pra sempre o Seu nome eu honrarei. 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou! 
Segurança sempre tenho em Suas mãos!

Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. 
Tenho sempre o Senhor junto de mim. 
Seu cajado me protege e eu jamais temerei. 
Sempre junto do Senhor eu estarei!

No banquete, em Sua casa, muito alegre eu vou! 
Um lugar em Sua mesa me preparou! 
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Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
e transborda a minha taça em Seu amor!

Com alegria e esperança caminhando eu vou!
Minha vida está sempre em Suas mãos
e na casa do Senhor eu irei habitar. 
E este canto para sempre irei cantar!
(Sl 23)

143.
Perdido foi que Ele me encontrou, 
neste mundo vil. 
Salvou-me, no Seu sangue me lavou. 
Hoje sou feliz.

Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. 
Vou permanecer junto ao Salvador.
Foi se a escuridão, raia a luz do céu. 
Pois eu sei que sou do meu Senhor 
e Ele é meu. 

Se muitas tentações me sobrevêm, 
para Ele vou. 
Recebo forças que a mim convém, 
sim, com Ele estou. 
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Se negras noites assustar-me vem, 
ouço a Sua voz. 
As trevas tornam-se na luz do sol 
com meu Salvador.

144.
Procuro um bom amigo na palavra do Senhor.
Ele é um bom abrigo, nosso protetor.

Feliz quem recebeu e nunca mereceu
o amor tão grande de Jesus.
Ele nos amou de tal maneira 
que sofreu por nós, na cruz morreu.

Cantando alegremente, vamos entoar
um cântico de salvação.
Eis que Jesus Cristo vai nos levar
à celestial mansão.

145.
Quando se abate a esperança,
Ele se achega e nos fala:
olha tua irmã que caminha
e luta buscando um mundo melhor.
Vê teu irmão engajado
que transforma a vida com sangue e suor.
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Cantemos ao nosso Deus,
Ele é o Senhor, Deus da vida,
vai alentando a esperança
e veio a este mundo conosco lutar.

146.
Refúgio e fortaleza Deus sempre é,
socorro bem presente nas tribulações.
E mesmo se os montes vierem a estremecer
em Jesus eu quero sempre, sempre crer.

Deus conosco está, sim está, Filho de Davi.
O Senhor dos exércitos, nosso refúgio é.

Refúgio e fortaleza Deus sempre é.
Existe uma cidade do Deus de Jacó,
jamais será abalada, jamais sucumbirá.
Vida eterna e salvação jorrará!

147.
Satisfação é ter a Cristo, 
não há melhor prazer já visto. 
Sou de Jesus e agora eu sinto, 
satisfação sem fim.
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Satisfação é nova vida, 
eu com Jesus em alegria, 
sempre cantando a melodia, 
satisfação sem fim.

Sim, paz real, 
sim, gozo na aflição. 
Achei o segredo, 
é Cristo no meu coração.

Satisfação é não ter medo, 
pois meu Jesus virá bem cedo, 
logo em glória eu hei de vê-Lo, 
satisfação sem fim.

148.
Se as águas do mar da vida
quiserem te afogar,
segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
quiserem te sufocar,
segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus,
segura na mão de Deus,
pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
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e não olhes para trás,
mas segura na mão de Deus e vai.

O Espírito do Senhor
sempre te revestirá,
segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu
que jamais te deixará,
segura na mão de Deus e vai.

Se a jornada é pesada
e te cansas da caminhada,
segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando,
confiando e confessando,
segura na mão de Deus e vai.

149.
Se paz a mais doce me deres gozar,
se dor a mais forte eu sofrer,
ó, seja o que for, Tu me fazes saber,
que feliz com Jesus sempre sou.

Sou feliz com Jesus. (2x)
Sou feliz com Jesus meu Senhor.
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Embora me assalte o cruel satanás
e ataque com vis tentações,
ó, certo estou, apesar de aflições,
que feliz eu serei com Jesus.

Meu triste pecado, por meu Salvador
foi pago de um modo cabal.
Valeu-me o Senhor. Ó, mercê sem igual!
Sou feliz! Graças dou a Jesus!

A vinda eu anseio do meu Salvador,
em breve virá me levar
ao céu, onde vou para sempre morar
com remidos na luz do Senhor. 

150.
Sei que os Teus olhos
sempre atentos permanecem em mim
e os Teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar,
mas alegria vem de manhã.
És Deus de perto e de longe,
nunca mudaste,
Tu és fiel.
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Deus de aliança,
Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas Tua palavra vai se cumprir.

Posso enfrentar o que for,
eu sei quem luta por mim.
Seus planos não podem ser frustrados,
minha esperança está
nas mãos do grande Eu Sou.
Meus olhos vão ver o impossível
acontecer.

151.
Sem Jesus tudo está perdido,
sem Jesus nada mais sentido tem.
Sem Jesus tudo está escuro,
sem Jesus nada há que nos sustém.

Mas Tu vives e chamas,
não nos deixas na aflição.
Cristo, Teu amor revelas
e nos dás consolação.

Sem Jesus nada mudaria, 
sem Jesus nossa culpa ficará. 
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Sem Jesus não temos futuro. 
Sem Jesus: como Deus te aceitará?

Mas Tu vives e chamas, 
não nos deixas na aflição. 
Cristo, Teu amor revelas 
e nos dás consolação.

152.
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, 
de geração em geração. (2x)

Antes que os montes nascessem 
e se formassem a terra e o mundo, 
de eternidade a eternidade Tu és Deus. 
De eternidade a eternidade Tu és Deus. 
(Sl 90.1-2)

153.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim.
Deus é fiel, Deus é fiel.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim.
Deus é fiel, Deus é fiel.

Eu não morrerei
enquanto o Senhor não cumprir em mim
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todos os planos
que Ele mesmo planejou pra mim.
Eu quero viver em santidade e adoração,
pois é só Dele,
somente Dele o meu coração.

Tu não morrerás
enquanto o Senhor não cumprir em Ti
todos os planos
que ele mesmo planejou pra Ti.
Então viverás em santidade e adoração,
pois é só Dele,
somente Dele o teu coração.

154.
Só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus,
não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz.
Tua bondade nos chama, nos leva a pregar,
Tua presença ilumina, nos leva a trabalhar. 
Só pela graça de Cristo, há salvação,
só pelo sangue da cruz, conseguimos perdão.

155.
Tem ciúmes de mim,
o Seu amor é como um furacão
e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia.
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Então, de repente, não vejo mais minhas aflições.
Eu só vejo a glória
e percebo quão maravilhoso Ele é
e o tanto que Ele me quer.

Ô, Ele me amou,
Ô, Ele me ama,
Ele me amou.

Me ama, Ele me ama,
Ele me ama, Ele me ama. (2x)

Somos Sua herança e Ele é o nosso galardão.
Seu olhar de graça nos atrai à redenção.
Se a graça é um oceano, estamos afogando.

O céu se une à terra como um beijo apaixonado,
meu coração dispara em meu peito acelerado.
Não tenho tempo pra perder com ressentimentos
quando penso que Ele...

Me ama, Ele me ama,
Ele me ama, Ele me ama.

156.
Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas,
onde ouço a Tua voz.
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Fala de Tua justiça pela minha vida,
Jesus este é o Teu sangue.

Tua cruz
mostra 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,
que nos traz restauração.
Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus.

Que nos faz brancos como a neve,
aceitos como amigos de Deus.
Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus.

Eu sou livre. (2x)
Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus.

Alvo mais que a neve,
sim, neste sangue lavado,
mais alvo que a neve serei. (3x)

Eu sou livre. (2x)
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Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus.

157.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, 
pleno poder aos Teus filhos darás.
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
tal como eras, Tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor,
dia após dia, com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda,
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

Pleno perdão, Tu dás, paz, segurança,
cada momento me guias, Senhor.
E no porvir, ó que doce esperança,
desfrutarei do Teu rico favor.
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GRATIDÃO

158.
Graças, Senhor, eu rendo muitas 
graças por este novo dia.
Graças, Senhor a Ti eu devo 
toda a alegria.

Graças por todos os amigos,
graças, Senhor, pelo meu lar,
graças que até ao inimigo eu 
posso perdoar.

Graças por todo o meu trabalho, 
graças pela felicidade,
graças por minha vida toda
e por Tua verdade.

Graças pela palavra, muitas 
graças por Tua voz, Senhor,
graça por nunca nos negares
Teu divino amor.

Graças porque não tens limites, 
graças, ó Deus, que eu posso crer,
graças! Eu agradeço por 
poder agradecer.
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159.
Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade,
dia após dia me cercas com fidelidade.
Nunca me deixes esquecer
que tudo o que tenho, tudo o que sou,
o que vier a ser,
vem de Ti Senhor.

Dependo de Ti, preciso de Ti,
sozinho nada posso fazer.
Descanso em Ti, espero em Ti,
sozinho nada posso fazer.

Nunca me deixes esquecer
que tudo o que tenho, tudo o que sou,
o que vier a ser,
vem de Ti Senhor.

160.
Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. 
Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. 
Pela chuva que cai sobre a terra,
obrigado, obrigado, Jesus. 

Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, 
pela nova aliança que foi feita na cruz, 
pela fé e esperança, pela vida eterna. 
Obrigado, obrigado, Jesus. 
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Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. 
Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. 
Pelo irmão que está do meu lado, 
obrigado, obrigado, Jesus.

161.
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.

Te agradeço, meu Senhor. 
Te agradeço, meu Senhor. 

Te agradeço por me libertar e salvar, 
por ter morrido em meu lugar. 
Te agradeço, Jesus, Te agradeço. 
Eu Te agradeço, Te agradeço.
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MISSÃO

162.
Aqui estou para cantar,
o que eu sinto e ninguém vê.
Quero cantar que sou feliz assim, 
quero ver você feliz também.
Feliz, como é feliz quem ama 
e conhece o amor que é chama.

Tem tanta gente que hoje vive
cercada de gente e está só.
Mas a alegria vai raiar, eu sei,
para você que hoje triste está
a procurar uma paz que não tem preço 
e que vem a toda gente de graça.

Quem oferece é Jesus,
que ama assim a toda gente.
Quem tem Jesus, tem um caminho de luz,
caminho que à felicidade conduz.
Partindo, de mãos dadas caminhando,
e sorrindo, a paz chegou, a paz chegou.

163.
As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro,
se esquecem de viver cada dia, o dia inteiro!
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Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste,
veja a flor de algum canteiro: que bonita ela se veste!

Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação,
olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião!
A florzinha no canteiro, não tem creme nem batom,
nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom.

Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida?
Quem perfuma a flor do campo e a veste colorida?
Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores:
Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores.

E se Deus cuida das plantas, e pras aves dá o ninho,
cuidará também da gente, com amor e com carinho!
Amparados desta forma, Deus espera que a gente,
faça o mundo mais bonito, mais humano, mais contente.

164.
Buscai ao Senhor, e vivei.
Buscai em primeiro lugar 
o Reino de Deus.
Que muitas outras coisas 
vos serão acrescentadas
e as bênçãos divinais multiplicadas.
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Contemplai o céu e nele a luz, 
mais forte brilha a glória de Jesus!
Por Seu amor imenso,
remiu-nos para o Pai.
E quanto desgarrado,
em vil pecado ainda cai?

Tomai a vossa parte na missão 
pois Deus mandou pregar a todo irmão,
por todos os caminhos, 
cidades e nações.
Que em lugar de trevas, 
haja luz nos corações!

Que assim sirva sempre ao Senhor, 
no espírito da graça e do amor.
Tornai-vos instrumentos 
da Sua pregação,
no lar e nos lazeres, 
sempre um exemplar cristão.

165.
Caminhando na areia, vejo as mãos do Criador
e percebo o carinho no poder do Seu amor.

Ele fez terras e mares, sol e lua fez brilhar,
e a relva tão bonita para os bichos saciar.
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Ser humano, sem consciência, se acomoda sem lutar,
vai deixando aos pouquinhos sua vida acabar.

Vamos nós, com consciência, preservar a criação,
não deixando o consumismo dominar nossa razão.

166.
Eis me aqui Senhor,
envia-me a trabalhar.
Eis me aqui Senhor,
ajuda-me do Teu perdão falar.

Tenho o desejo de contar
a paz, o amor comunicar.
Mas quando o momento surge,
eu tento, mas calo e não falo. 
E por quê?
No entanto.......

Tenho a fé e sou cristão
e isso toca o coração.
A Tua promessa eu sei e
confesso, mas calo e não falo. 
E por quê?
No entanto.......
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Tenho a verdade pura e sã,
a verdadeira fé cristã.
Nesta verdade quero viver,
por esta fé vou combater,
amar, servir, lutar e morrer!

167.
Estamos no mundo, mas dele não somos,
aqui nós vivemos distantes do lar;
a nossa morada de paz se reveste,
a pátria celeste é o nosso lugar.

Da graça divina a mão nos acena
e nos enriquece de bênçãos do céu;
os frutos da terra os dons que nós temos,
a Deus só devemos, foi Ele quem deu.

O tempo, no entanto, a vida transforma
e os dias tão breves se vão qual vapor;
com eles passamos, por isso nós somos
apenas mordomos dos bens do Senhor.

168.
Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus.
E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra 
vez.
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São dias de tribulações, de trevas e perseguições,
mas somos a voz no deserto que clama,
prepare o caminho do Senhor.

Ele vem, a trombeta soará,
claro como o sol, nas nuvens voltará.
Declare alto, este é o ano do perdão,
de Sião virá a salvação.

Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos.
E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração.
São dias de grande colheita, os campos brancos estão, 
nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a 
salvação.

169.
Eu quero caminhar com os pés firmes neste chão;
enquanto falta tanto pão não posso me acovardar.
Sou parte deste corpo tão doente e machucado,
semblante desfigurado, falta brilho no olhar.
Resiste ao cansaço e vence a timidez,
procura o teu espaço garante a tua vez.

Atrás da Tua voz tão sufocada está um grito,
que sonho mais bonito está oculto em Teu olhar!
A verdadeira força se esconde na fraqueza.
A esperança é certeza do dia novo que há de vir.
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Nós somos, Deus, Teu povo, queremos Te amar.
Ensina-nos de novo o jeito de lutar.

Espírito divino, vem conosco habitar;
o Teu povo vem guiar nesta latina escuridão.
De noite sê a lua, o sol no amanhecer;
nossa fé vem aquecer e alegrar o coração.
Consola os rejeitados; que possam resistir!
Desperta a tua Igreja pra neles Te servir.

170.
Grande, muito grande, 
é o amor de nosso Deus.

Olha a natureza, 
olha o céu e olha o mar;
olha os verdes campos, 
olha o sol e o luar.

Cristo veio ao mundo 
pra morrer por ti, por mim;
mas ressuscitou, 
sobre a morte triunfou.

Eu não vou calar,
para o mundo vou falar:
Cristo me salvou, 
Sua luz em mim raiou.
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171.
Muitos que procuram sem achar a solução,
por caminhos que não conduzem à salvação.
O caminho estreito para muitos pode ser,
mas só em Jesus, a verdade e a paz podem ter.
Veio como servo, trouxe-nos a luz,
pagou as nossas culpas na cruz.
Ressurgiu em glória e em breve voltará.
Você, onde está? Qual caminho seguirá?
Você, onde está? Qual caminho seguirá?

172.
Não fica bem a gente passar bem e outro carestia.
Ainda mais quando se sabe 
o que fazer e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo, 
fruto do seu compromisso,
vendeu o homem o que tinha e repartiu.

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

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

E quando a Igreja se espalhou pra todo canto que havia
providência, sim, por mão de Deus, 
chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas, 
mesmo de um pastor de homens,
foram procurar àquele que qualificou.
(At 4.36-37; 9.26-27; 11.19-22)

173.
Nem só palavra é o amor:
é palavra unida à ação.
Jesus veio ao mundo,
amor encarnado,
amor encarnado por todos nós.

Nem só palavra é a paz:
é palavra unida à ação.
Jesus deu a vida,
o sangue da aliança,
o signo da paz
para um mundo infeliz.
Nem só palavra é esperar:
é palavra unida à ação.
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Jesus ressurgiu
ó sinal de esperança,
sinal de esperança.

174.
Quando o espírito de Deus soprou,
o mundo inteiro se iluminou.
A esperança na terra brotou
e o povo novo deu-se as mãos e caminhou...

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador!
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!

Quando Jesus a terra visitou, a Boa Nova da 
justiça anunciou: o cego viu, o surdo escutou
e os oprimidos das correntes libertou...

Nosso poder está na união, o mundo novo vem
de Deus e dos irmãos, vamos lutando contra a 
divisão e preparando a festa da libertação!

Cidade e campo se transformaram, jovens
unidos na esperança gritarão. A força nova
é o poder do amor, nossa fraqueza é força
em Deus libertador!
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175.
Que sejamos clara luz
para os povos,
brilhante luz 
para o nosso derredor.
Que se possa ver
o poder do nosso Deus.
Sua graça fluirá.

Que sejamos esperança 
dos povos,
palavra e luz
para o nosso derredor.
Que se possa ver 
que em Teu nome há salvação.
Sua graça fluirá.

Que entoemos um louvor 
para os povos,
um hino de amor 
para o nosso derredor.
Para se alegrar
com canções que ouvirão.
Expressão do Teu louvor.

Que o Teu Reino venha
aos povos.
Tua vontade 
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se observará
para o mundo saber:
Jesus Cristo reinará,
Jesus Cristo reinará.
Jesus Cristo rei  -  na  -  rá.
(Tradução: Dirk Kool)

176.
Santo Espírito enche minha vida,
pois por Cristo eu quero brilhar.
Santo Espírito enche minha vida,
usa-me as almas a salvar.

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

Vamos encher o mundo de alegria,
vamos viver sem nunca murmurar.
Vamos falar de Cristo noite e dia
e o Evangelho de Jesus anunciar.

177.
Tudo o que no mundo você tem,
perde seu valor. O amor
é o mais importante,
diz nosso Senhor.
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Tudo o que aqui você possui,
nada vai levar. O amor
é o mais importante,
diz nosso Senhor.

Se até com piedade em sua alma,
você ajudar o seu irmão,
é bom saber: se não tiver amor,
é tudo em vão.

O amor que falo é aquele que Jesus,
de braços abertos, falou:
amai o inimigo,
como vos amei.

O amor que vem da fé no Salvador
traz felicidade e paz,
que serão companhias 
em todo o seu viver.

Neste mundo, cheio de maldade,
vamos semear a compreensão,
pois mais valioso do que tudo
é o amor. 
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178.
Um novo mandamento 
vos dou, disse Jesus:
amei-vos uns aos outros
tal com Eu vos amei!
E provareis
que sois Meus discípulos, (3x)
se tiverdes, se tiverdes,
amor uns aos outros.
Um novo mandamento 
vos dou, disse Jesus.

179.
Vamos caminhar, vamos proclamar, 
e levar o amor a cada coração;
uma melodia de esperança
de um novo dia, o amanhecer.

Tanto tempo faz e sem parar,
essa chama acesa a iluminar.
Corações carentes, dependentes,
desse amor que aquecerá.

Deixe acesa a chama
para iluminar;
para esperar o amanhecer.
Deixe a melodia,
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reine a harmonia 
e o amor, e o amor.

O amor de Deus é a razão,
é força e vida em nosso coração.
Ajudando, amparando, 
os que choram na solidão.
(Tradução: Dirk Kool)

180.
Vem, esta é a hora da adoração;
vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar;
vem, assim como estás diante do Pai,
vem!

Toda língua confessará ao Senhor,
todo joelho se dobrará,
mas aquele que a Ti escolher
o tesouro maior terá.
Vem... vem...
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NATAL

181.
Céu azul, noite de esperança.
No horizonte, uma estrela vem
anunciar a divinal criança:
é Jesus, num sublime lugar!

Anjos cantam em Seu louvor
hinos santos de paz e amor.
E, na terra, a alegria é geral,
anunciando o primeiro Natal.

Natal! Natal!

182.
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 teve o seu lugar. 
Cristo veio para nos salvar. 
O que Ele é pra mim?

127



’Té que um dia Seu amor senti, 
Sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive longe 
lá no céu, sem se importar comigo.

Mas agora ao meu lado está, 
cada dia sinto o Seu cuidar, 
ajudando me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim!

183.
Ouçam os sinos tocando a melodia
de boas novas e alegria.
Paz sobre a terra e a todos, felicidade,
cantam os anjos, é noite de Natal.

Ouçam novas de paz
e alegria vindas do céu.
Os anjos com Seu louvor
vêm anunciar: Cristo já nasceu.

Ouçam os sinos tocando a melodia
de boas novas e alegria.
Paz sobre a terra e a todos, felicidade
cantam os anjos, é noite de Natal.
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Juntos, terra e céu louvando com gratidão,
sentindo o amor de Deus Emanuel, anunciai.
Vem para reinar, chegou o Rei,
com uma só voz vamos celebrar.

Natal, vamos celebrar com alegria,
é Natal.
Cristo veio a este mundo, que alegria,
é Natal.
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ORAÇÃO

184.
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 e a Ti em oração.

185.
A Ti, Senhor (a Ti, Senhor)
elevo a minh' alma. (elevo a minh' alma)
A Ti, Senhor (a Ti, Senhor)
elevo a minh' alma. (elevo a minh' alma)
Ó meu Deus (ó Deus meu)
em Ti confio, (em Ti confio)
guarda-me Senhor,
pois em Ti, Senhor, me refugio.

Faze-me, Senhor (faze-me Senhor)
andar em Teus caminhos. (andar em Teus caminhos)
Faze-me, Senhor (faze-me, Senhor)
andar em Teus caminhos. (andar em Teus caminhos)
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Ó meu Deus (ó Deus meu)
em Ti confio, (em Ti confio)
guarda-me, Senhor,
pois em Ti, Senhor, me refugio.

186.
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, ó Deus, nossa oração, altíssimo, 
sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora.

Bem aventurado é o que está firmado em Tua casa,
aqueles que Te louvam,
cujo coração está no nosso Deus.

Que o Teu reino venha sobre nós,
queremos Tua glória sobre nós.
Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo,
sara esta nação.
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187.
Buscai primeiro o reino de Deus
e toda Sua justiça,
e acrescentadas outras coisas vos serão.
Alelu- aleluia.... 

Nem só do pão o homem viverá,
mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus.
Alelu- aleluia.... 

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

188.
Eu Te bendirei
quando Tuas bênçãos eu provar.
Quando o Teu rio me saciar,
eu Te bendirei.

Eu Te bendirei
quando no deserto estiver.
Quando a solidão me envolver,
eu Te bendirei.
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Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor.
Quando as trevas me cercarem,
cantar eu vou.

Eu Te bendirei, ó Senhor,
eu Te bendirei,
eu Te bendirei, ó Senhor.
Teu glorioso nome bendirei.

189.
Senhor, oramos agora
por todos que fora,
não tem Tua luz.

Senhor, dá a eles o pão,
dá-lhes Teu perdão
e dá-lhes Jesus.

Senhor, perdoa os pecados,
perdoa a nós todos,
ouve nossa voz.

Senhor, Espírito Santo,
ouve nosso canto,
habita entre nós.
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Senhor, que seja feliz,
aquele que diz, eu creio também.

Senhor, nós rogamos isto,
em nome de Cristo,
pra sempre.
Amém!
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PÁSCOA

190.
Hoje é domingo de manhã,
hoje o sol não quer brilhar.
Tudo é solidão...
e elas vêm dizer: 
de madrugada ressurgiu.
Não acredito em ilusões,
o sol da justiça se apagou.
O mundo inteiro viu
os cravos em Suas mãos,
o Seu corpo a sofrer.
Sua morte lá na cruz não
consigo entender.
E agora este túmulo vazio,
esse anjo a questionar:
por que procuro entre os
mortos quem vivo está?
E hoje sou livre, pois Ele vive,
Ele vive, Ele reina em mim, em mim.
Morte e pecado são derrotados 
e eu sou livre, eu sou livre
enfim...

Como Jesus ressuscitou
da morte eterna para luz,
da água renasci
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e faz sentido servir
alguém melhor que eu.
E hoje sou livre, pois Ele vive,
Ele vive, Ele reina em mim.
E os que descansam no Senhor,
quando voltar despertarão
e em sua carne enfim verão a Deus.
Hoje sou livre, pois Ele vive,
Ele vive, Ele reina em mim, em mim.
Morte e pecado são derrotados
e eu sou livre, eu sou livre
enfim,  enfim...
Todos os dias de manhã
quero renascer.
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