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do Caminho

“Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!” (Sl 150.6)

APRESENTAÇÃO
O culto deve ser agradável a Deus e atraente para as pessoas. O culto
deve ser gostoso. Ele pode ser moderno sem ser mundano. Depois do
culto as pessoas devem sair melhores do que chegaram, devem sair mais
tranqüilas, confiantes, carinhosas, mais preparadas para a caminhada do
dia a dia e mais alegres. O culto deve estimular a fé das pessoas.
Muitas pessoas não freqüentam os cultos das igrejas porque não
entendem o que acontece ali. Tudo parece muito enfadonho, mecânico e
artificial. O que acontece no culto deve ser coerente com a vida comum.
Tudo deve ser prático e verdadeiro. Esse é o nosso propósito na
Comunidade do Caminho. Queremos que nossos cultos sejam animados,
mas não precisam ser badalados. A verdade, o amor, a alegria, a
sinceridade, e a transparência, devem ser nosso ambiente de culto.
É interessante observar que a grande multidão ouvia Jesus com
prazer (Mc 12.37). Isso quer dizer que Jesus era atraente; mas não
significa que Jesus era um pregador cômico. Ele era cheio de graça e de
verdade e falava com autoridade; e isso atraía as multidões (Jo 1.14; Mt
7.28-29).
Deus deve ser louvado com harmonioso cântico (Sl 47.7). Ele deve
ser celebrado com cânticos de júbilo por todos. Deus é o nosso criador e
pastor. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus é bom, a sua
misericórdia dura para sempre (Sl 100). Nosso critério na seleção dos
cânticos levou em conta o conteúdo bíblico.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2010
Pr. Antonio Francisco da Silva
www.comunidadedocaminho.com.br
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E nos via redimidos por seu
sangue, lutando o bom combate do
Senhor, lado a lado trabalhando,
sua igreja edificando, e rompendo
as barreiras pelo amor; e na força
do Espírito Santo, nós
proclamamos aqui, que pagaremos
o preço de sermos um só coração
no Senhor, e por mais que as trevas
militem e nos tentem separar, com
os nossos olhos em Cristo, unidos
iremos andar.

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 - EM NOME DO SENHOR...
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.

4 - A COMEÇAR EM MIM
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.
5 - ABRAÇA- ME

Quero ser como criança, te amar
pelo que és, voltar à inocência, e
Eu sei que foi pago um alto preço, acreditar em Ti, mas às vezes sou
Para que contigo eu fosse um “meu levado pela vontade de crescer
irmão”. Quando Jesus derramou
Torno-me independente
sua vida, Ele pensava em ti, Ele
E deixo de simplesmente crer.
pensava em mim, pensava em nós;
3 - ALTO PREÇO
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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, com teus
braços de amor...

8 - DOCE PRESENÇA
Há um doce Espírito aqui.
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Todos nós podemos perceber
A presença de Jesus o Salvador.
Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós, encher-nos com o
teu poder. Te adoraremos por tua
presença aqui. E que renovará os
nossos corações. Louvado
seja o Senhor.

6 - MEU CORAÇÃO
Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus é o Deus de
amor. Minh’alma está repleta de
paz, porque Jesus é a minha paz.
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, amém.

9 - AO NOSSO DEUS

Ao nosso Deus que se assenta no
trono, e ao Cordeiro pertence a
salvação. O louvor e a glória e a
Tu és soberano sobre a terra,
sabedoria, e as ações de graça e a
Sobre o céu Tu és Senhor, absoluto honra, e o poder e a força sejam ao
Tudo o que existe e acontece
nosso Deus, pelos séculos dos
Tu o sabes muito bem,
séculos. Amém.
Tu és tremendo.
10 - OFERTA DE AMOR
E apesar desta glória que tens,
Tu te importas comigo também
Venho Senhor minha vida oferecer
E este amor tão grande
Como oferta de amor e sacrifício.
Eleva-me, amarra-me a ti,
Quero minha vida a Ti entregar
Tu és tremendo.
Como oferta viva em Teu altar.
Pois pra Te adorar foi que eu nasci,
7 - TU ÉS SOBERANO
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12 – UM NOVO CORAÇÃO

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.

Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração
transformado, coração que é
inspirado por Jesus.

11 – QUERO QUE VALORIZE
Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você é alguém, tão
importante para Deus. Nada de
ficar sofrendo angústia e dor com
esse seu complexo inferior,
dizendo às vezes, que não é
ninguém. Eu venho falar do valor
que você tem (2x).

Como fruto desse novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te
abençõo meu irmão, preciosa
é a nossa comunhão.

Somos corpo, assim, bem
ajustados, totalmente ligados,
unidos, vivendo em amor,
uma família, sem qualquer
Ele está em você. O Espírito Santo falsidade, vivendo a verdade,
se move em você, até com
expressando, a glória do Senhor.
gemidos, inexprimíveis. (2x)
Uma família vivendo o
Aí você pode então perceber, que
compromisso do grande
pra ele há algo importante em você amor de Cristo.
Por isso, levante e cante
Exalte ao Senhor.
Eu preciso de ti querido
irmão, precioso és para
Você tem valor, o Espírito Santo
mim, querido irmão.
se move em você, você tem valor,
O Espírito Santo se move em você Eu preciso de ti querido
Você tem valor...
irmão, precioso és para
mim, querido irmão.
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13 – DEUS CUIDA DE MIM

14 - SENHOR, FORMOSO ÉS

Eu preciso aprender um pouco
aqui, eu preciso aprender um
pouco ali, eu preciso aprender mais
de Deus, porque Ele é quem cuida
de mim. Se uma porta se fecha
aqui, outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque Ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.

Senhor, formoso és
Tua face eu quero ver
Pois quando estás neste lugar
Tua graça invade-me
Acende a chama, ó Pai
Que uma vez brilhou
Vem limpar, brilhar, resplandecer,
O meu primeiro amor.
15 – COMO É PRECIOSO

Deus cuida de mim, na sombra das
Suas asas, Deus cuida de mim, eu
amo a Sua casa
E não ando sozinho, não estou
sozinho, pois sei:
Deus cuida de mim.

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.
A aliança 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.

Se na vida não tenho direção
E preciso tomar decisão,
Eu sei que existe alguém que me
ama, Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
porque Ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim.
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16 - REI DAS NAÇÕES

18 - PRIMEIRO AMOR

Grandes são as tuas obras, Senhor
Todo-Poderoso, Justos e
verdadeiros são os teus caminhos.

Quero voltar ao início de tudo
Encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos e
valores, eu quero reconstruir
Vou regressar ao caminho
Volver às primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor
Me arrependo, Senhor (2x)

Ó Rei das nações, quem não
temerá? Quem não glorificará teu
nome? Ó Rei das nações, quem
não te louvará? Pois só teu nome é
Santo. Todas as nações virão
E adorarão diante de ti
Pois os teus atos de justiça
Se fizeram manifestos.

Eu quero voltar ao primeiro amor
Ao primeiro amor
Eu quero voltar a Deus.

17 - QUÃO FORMOSO ÉS

19 - EU E MINHA CASA

Quão formoso és, Rei do universo!
Tua glória enche a terra e enche o
céu. Tua glória enche a terra
Tua glória enche o céu. Tua glória
enche a minha vida, Senhor.

Quero consagrar meu lar a Ti, o
nosso futuro para Te servir, com
toda minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.
Eu e minha casa serviremos a
Deus com alegria.

Maravilhoso é estar em tua
presença. Maravilhoso é poder te
adorar. Maravilhoso é tocar em
Tuas vestes. Maravilhoso é te
contemplar, Senhor!

Será abençoada minha
descendência. Frutificará à Sua
presença, com o bom perfume,
meus filhos irão,
Irão perfumar todas as nações.
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20 - ACLAME O SENHOR

21 - JESUS É O MOTIVO

Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio,
É o Senhor
Com todo o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei

Jesus Cristo é o motivo da minha
canção. Outra razão eu não tenho
para cantar. A melodia vem Dele.
A minha vida está em Deus
Jesus Cristo é o motivo da minha
canção. Muitas razões para viver,
Muitas razões para morrer,
Muitas razões para dar amor.
Nem sempre se sabe os porquês;
A vida passa com rapidez.
Aclame ao Senhor toda Terra
Cada momento aproveitarei
e cantemos,
Para dar minhas canções,
Poder, majestade e louvores ao Rei Oferecer minhas orações,
Montanhas se prostrem e rujam os Entregar minha vida inteira
mares, ao som do Teu nome.
A quem tudo me dá.
Jesus Cristo é o motivo
Alegre Te louvo
da minha canção...
por Teus grandes feitos
Firmado estarei,
22 - AO ORARMOS, SENHOR
sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas
Ao orarmos, Senhor
promessas,
Vem encher-nos com Teu amor
Incomparáveis são Tuas
Para o mundo agitado esquecer,
promessas,
Cada dia Tua vida viver.
Incomparáveis são Tuas
Nossas vidas, vem, pois,
promessas,
transformar. Refrigério pra alma
Pra mim.
nos dar. E agora com outros
irmãos, nos unimos a Ti
em oração.
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23 - VIEMOS ADORAR

25 - NO ALTAR

Aqui viemos te adorar
Ó Cristo e proclamar o teu poder
Nos levantamos para o teu louvor
Senhor, Jesus, Rei, Salvador.

Em fervente oração,
Vem o teu coração,
Na presença de Deus derramar
Mas não podes fruir
O que estás a pedir
Sem que tudo abandones no altar

Aqui viemos por amor
Ó Cristo aceita a nossa adoração.
Que as nossas vidas no altar de
Deus confirme a nossa adoração.

Quando tudo perante
O Senhor estiver,
E todo o teu ser Ele controlar;
Só então hás de ver
Que o Senhor tem poder;
Quando tudo deixares no altar.

24 - SENHOR TE QUERO
Eu te busco, te procuro, ó Deus!
No silêncio tu estás. Eu te busco,
toda hora espero por ti, revela-te a
mim, conhecer-te eu quero mais.

Maravilhas de amor
te fará o Senhor
Atendendo à oração que aceitar
Seu imenso poder, te virá socorrer
Quando tudo deixares no altar.

Senhor te quero
Quero ouvir tua voz
Senhor, te quero mais
Quero tocar-te
Tua face eu quero ver
Senhor, te quero mais

Se orares então,
Sem que o teu coração
Goze a paz que o Senhor pode dar.
É que Deus não sentiu
Que tua alma se abriu
Tudo, tudo deixando no altar.

Prosseguindo, para o alvo eu vou
A coroa conquistar. Vou lutando,
nada pode me impedir,
Eu vou te seguir
Conhecer-te eu quero mais.
9

26 - NÃO TENHAS SOBRE TI

28 - TU ÉS FIEL, SENHOR

Não tenhas sobre ti um só cuidado, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste
qualquer que seja, pois um,
Pleno poder aos Teus filhos darás
somente um, seria muito para ti.
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste
Tal como eras Tu sempre serás
É meu, somente meu,
Todo trabalho,
Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel,
E o teu trabalho
Senhor, Dia após dia com
É descansar em mim
bênçãos sem fim
O Teu favor me sustenta
Não temas quando enfim
e me guarda.
Tiveres que tomar decisão
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Entrega tudo a mim
Confia de todo coração
Flores e frutos, montanhas e mares
Sol, lua, estrelas no céu a brilhar
Tudo criaste na Terra e nos mares
27 - SEJA ENGRANDECIDO
Todo o universo
Seja engrandecido. Ó Deus da
vem, pois, te louvar.
minha vida. Tu és o Deus da minha
salvação! És a minha rocha, a
Pleno perdão Tu dás,
minha segurança; meus lábios
Paz, segurança,
sempre Te exaltarão.
Cada momento me guias, Senhor
E no porvir, oh que doce esperança
Aleluia, Te louvo,
Desfrutarei do Teu rico favor.
Pois sei que sobre todos és Senhor!
Aleluia, Te louvo,
Pois sei que sobre todos és Senhor!
Aleluia, aleluia, aleluia,
Louvemos ao Senhor (bis).
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29 – DEIXA O SALVADOR

30 - BARNABÉ

Já andaste só em tristeza?
Já choraste nas trevas da solidão?
Com o som do silêncio a cercar-te.
Sem saber o caminho a seguir.

Não fica bem a gente passar bem e
o 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
Deixa o Salvador, com o seu amor um homem o que tinha e repartiu.
Te ajudar, te guiar (bis)
Era seu nome Barnabé, natural de
Oh abre teu coração
Chipre, também chamado de José
e aceita o seu perdão
das consolações, homem bom e
Deixa o Salvador,
piedoso, cheio de temor e fé,
com o seu amor te salvar.
homem de Deus.
Ao viveres dias vazios
Sem saber o futuro
E quando Saulo converteu-se a
que enfrentarás,
Cristo lhe faltou amigo, alguém
Tu precisas da segurança
que fosse companheiro, fonte de
e o conforto
consolo e abrigo. Como fruto do
Que só Cristo dá.
amor de Cristo, fruto do seu
compromisso, foi um homem
O seu Santo Espírito gozarás
procurá-lo, dando-lhe a mão.
Sua paz em ti habitará
Entrega a ele teu amanhã
E quando a igreja se espalhou por
E pra sempre ao teu lado ele irá.
todo canto que havia, providência,
sim, por mão de Deus chegou a
Antioquia. Precisando de um
pastor de almas, mesmo de um
pastor de homens, foram procurar
aquele que qualificou.

11

31 – EIA, EIA, EIA!
Autor: Antonio Francisco

33 – RENOVO
Autor: Antonio Francisco

Subamos e possuamos a terra
Certamente vamos prevalecer
O inimigo é forte como gigante
Mas, contra ele vamos vencer.

Eu quero renovar
e começar de novo,
pois, do jeito que está, eu morro.
Eu quero mudar conceitos
e o tempo aproveitar
Estudar a Palavra,
meditar e orar.

Eia, Eia, Eia, Eia, Eia,
Conosco está o Deus das batalhas
Eia, Eia, Eia, Eia, Eia,
A terra é nossa vamos entrar.
Entremos e possuamos a bênção
Pois Jesus na cruz já prevaleceu
Expondo e desarmando o inimigo
Ressuscitou e ascendeu.
32 – A BELEZA DE CRISTO
Que a beleza de Cristo
se veja em mim.
Toda a sua admirável pureza e
amor. Ó Tu chama divina,
todo o meu ser refina,
Té que a beleza de Cristo
se veja em mim.

Eu quero mudança hoje
O dia é oportuno
Eu quero mudança agora,
assumo.
Jesus, me prostro no altar,
Por graça vem queimar, aceito.
Jesus, a página vem virar
Escreve nova história
Dá-me um novo caminhar.
Ao levantar daqui
me mostra onde ir
pois, quero repartir, falar de Ti
Eu quero oferecer
O que estou recebendo
Ver vidas transformadas
Nascendo e crescendo.
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34 – VEM CEAR
Cristo já nos preparou
Um manjar que nos comprou,
E, agora, nos convida a cear;
Com celestial maná
Que de graça Deus te dá,
Vem, faminto, tua alma saciar.
“Vem cear”, o Mestre chama
“Vem cear”. Mesmo hoje tu te
podes saciar. Poucos pães
multiplicou, água em vinho
transformou, vem, faminto, a
Jesus, “vem cear”.
Eis discípulos a voltar,
sem os peixes apanhar,
mas Jesus os manda outra vez
partir, ao tornar à praia, então,
vêem no fogo peixe e pão,
e Jesus, que os convida à ceia vir.
Quem sedento se achar,
Venha a Cristo sem tardar,
Pois o vinho sem mistura, ele dá;
E também, da vida, o pão, que nos
traz consolação; eis que tudo
preparado já está.

Breve Cristo vai descer,
e a Noiva receber
seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
quem a fome suportou,
e a sede já passou,
lá no céu irá cear em santa luz.
35 – AJUNTAMENTO
Vem e sopra sobre nós teu sopro
Reunidos neste ajuntamento
Honra e santifica este momento
Com a tua igreja que é teu povo
Faz teu rio de paz correr no meio
Destes que por fé vêm bendizer-te
E a uma voz oferecer-te
Seus louvores súplicas e anseios
Tu és o Senhor de toda a glória
Hoje e sempre como foste outrora
No correr da história
Revelando teu amor
Deus bendito Rei e Salvador
Deus bendito Rei e Salvador
Deus bendito Rei e Salvador
Deus bendito Rei e Salvador
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36 - 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
Daqueles que amam a ti
Espírito Santo vem orar por mim.
Estou clamando, estou pedindo
Só Deus sabe a dor
que estou sentindo
Meu coração está ferido
Mas o meu clamor está subindo.
37 - AMO O SENHOR
Amo o Senhor, meu Salvador
Anelo tê-lo bem junto a mim
Minha esperança é Tua palavra
que jamais desamparou
Aquele que busca tua face e quer

Viver para ti pensar só em ti
Romper com as barreiras do
mundo aqui, Voar com o Pai nas
asas da fé e ser revestido de glória
e poder amo o Senhor.
38 - TEMPO DE CRESCER
Eu vou te amar pra sempre meu
Senhor, eu vou andar contigo seja
onde for, no mais alto monte
estarei, no vale mais profundo irei
Onde for te seguirei
E nesse andar contigo
Eu ouço um sim,
Mas é verdade que às vezes ouço
um não, mas se você me diz sim
ou não, eu não desisto, não abro
mão, nada vai me separar de Ti.
É despojar tudo o que sou
É ser bem muito mais que ter
Se a gente entrega o coração
A gente entrega pra valer
É ter a vida no altar
E ver a chama acender
E cada dia mais e mais
Saber que é tempo de crescer.
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39 – VEM, TODO-PODEROSO

40 – A FONTE DE TODO BEM

Vem, ó Todo-poderoso,
Adorável Criador;
Pai eterno e glorioso,
Vem, revela o Teu amor!
Ante o trono de clemência
Nos prostramos e, a uma voz,
Suplicamos-Te a assistência,
Deus e Pai de todos nós!

A terra semeamos
A fim de nos dar pão,
Mas Deus é quem a nutre
Com benfazeja mão.
É Deus quem manda o frio,
A chuva e o bom calor
E faz surgir da terra
O fruto após a flor.

Vem, Jesus, Mestre Divino,
Deus de nossa salvação!
Vem, confirma o Teu ensino,
Vive em cada coração!
És o Cristo, dom glorioso,
Dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, terno e bondoso,
Bendizer-nos, ó Senhor!

De todo bem a Fonte
É nosso bom Senhor.
Louvai a Deus, louvai a Deus
Por todo o Seu amor!

Vem, Espírito da graça,
Nosso culto abençoar;
Deus consolador, enlaça
Teus fiéis neste lugar!
Esclarece as nossas mentes,
Infalível Preceptor!
E seremos firmes crentes,
Dominados pelo amor!

O Criador de tudo
Que perto ou longe está
Colora a flor silvestre
E à estrela brilho dá.
Os ventos Lhe obedecem,
O bravo mar também;
As frágeis avezinhas
O seu cuidado têm.
A nós, porém, Seus filhos,
Revela mais amor:
O Filho Eterno deu-nos,
Jesus, o Salvador,
A nós fazendo herdeiros
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De tudo quanto tem,
Na redenção perfeita
Que dEle nos provém.
41 – PROMESSA DE DEUS
Deus tem prometido entre os
homens salvar, a quem no Seu
Filho, Jesus, confiar.
Aleluia! Já creio,
sim creio em Jesus
E salvo eu estou
pelo sangue da cruz.
Perdido em pecados a mim
Cristo viu. E sobre o Calvário
minha alma remiu.
Não posso jamais desse amor
duvidar; não posso senão
a seus pés me prostrar.
E quando na glória estiver
com o Rei, com todos os santos
ali cantarei:
Aleluia ao Cordeiro que a nós
resgatou e com o Seu sangue
nossa alma lavou!

42 – TUAS OBRAS
Tuas obras Te coroam
Como um halo de esplendor:
Astros, anjos, céus entoam
Hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes,
Verde outeiro e verde mar,
Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por Ti remidos,
Deus da glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos
Celebramos Teu louvor.
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo,
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador:
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos,
Na jornada até o final!
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43 – CONTEMPLAR A CRUZ

44 – O DIA GLORIOSO

Ao contemplar a Tua cruz
E o que sofreste ali, Senhor,
Sei que não há, ó meu Jesus,
Um bem maior que o Teu amor.

Regozijai-vos, ó cristãos:
O Senhor não tardará!
Eis o dia glorioso vem
Em que Cristo voltará.

Não me desejo gloriar
Em nada mais senão em Ti;
Pois que morreste em meu lugar,
Teu, sempre Teu, serei aqui.

Oh! Dia triunfal de Cristo
Quando lá do céu descer!
Estejamos prontos, jubilosos,
O Senhor a receber!
Regozijai-vos, ó cristãos:
O Senhor não tardará!
Eis o dia glorioso vem
Em que Cristo voltará!

De Tua fronte, mãos e pés,
De Teu ferido coração,
Teu sangue, em dores tão cruéis,
Deste por minha redenção.

Eis com milhares, sem tardar,
Ao contemplar a Tua cruz,
Sobre as nuvens Ele vem!
O Teu sofrer, o Teu penar,
E os fiéis, com Ele a se encontrar,
Quão leve sinto, ó meu Jesus,
Subirão, em glória, além.
A que em meus ombros vem pesar!
Glorificado então será
Tudo o que eu possa consagrar
Nos remidos o Senhor,
Ao Teu serviço, ao Teu louvor,
Pois o mundo inteiro aqui verá
Em nada poderei pagar
Seu poder e Seu amor.
Ao que me dás em Teu amor!
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45 – A VITÓRIA FINAL

De mim mesmo nada tenho
em que possa confiar, mas Jesus
Quando lá dos céus descendo,
ali na cruz me quis salvar;
para os Seus Jesus voltar
tão somente nEle espero, sim,
E o clarim de Deus a todos
e sempre esperarei, e, por Sua
proclamar que chegou o grande dia imensa graça, lá estarei.
da vitória do meu Rei, e eu, por
Sua imensa graça, lá estarei.
46 – CORAÇÃO EM PAZ
Quando, enfim, chegar o dia
Da vitória do meu Rei,
Quando, enfim, chegar o dia,
Pela Sua imensa graça, lá estarei.
Glorioso, no milênio vai reinar
aqui Jesus, O Cordeiro que
imolaram sobre a cruz; as nações
verão, então, o resplendor do
grande Rei e eu, por Sua
imensa graça, lá estarei.
Pelo mundo rejeitado foi Jesus,
meu Salvador; desprezaram,
insultaram meu Senhor. Mas
faustoso vem o dia da vitória do
meu Rei, e eu por sua
imensa graça, lá estarei.

Vindo sombras escuras nos
caminhos teus, oh, não te
desanimes! Canta um hino a Deus!
Cada nuvem escura um arco-iris
traz quando em teu coração reinar
perfeita paz.
Se teu coração estiver em paz,
Bem contente e alegre sempre te
acharás. Se teu coração estiver
em paz, verás que um arco-iris
cada nuvem traz.
Se o viver é de lutas, cheio de
amargor, mostra afeto aos aflitos,
age em seu favor! E de tudo o que
sofres tu te esquecerás; fruirás
gozo e calma, se tiveres paz.
Vem após negra noite a aurora
matinal; fica o céu mais brilhante
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após o temporal! A esperança não
percas, tudo vencerás! Fugirão as
tristezas, se tiveres paz.
47 – JESUS, NOME SANTO
Jesus, Teu nome é santo,
Amável Teu querer!
Louvor supremo e puro amor
Queremos-Te render.
Poder e honra e glória a Ti
Nós vimos tributar
E com fervente gratidão
Teu culto celebrar.

48 – LEITURA BÍBLICA
Enquanto, ó Salvador, teu livro ler,
meus olhos vem abrir, pois quero
ver, da mera letra além a ti, Senhor
e meditar no teu excelso amor.
À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
alimentando a imensa multidão; da
vida o Pão és Tu; vem, pois, assim
satisfazer, Senhor, a mim, a mim!
49 – A PORTA DA SALVAÇÃO

É franca a porta divinal, aberta a
todo o mundo. Por ela, o pecador
mortal avista amor profundo.
Oh, graça imensa, pois, assim,
A porta é franca mesmo a mim!
Entrai: Jesus vos dá perdão, as
culpas redimindo. Entrai, buscando
a salvação, ó pecador bem-vindo!
Aberta, sim, de par em par! Entrai
com grande urgência! Pois Deus a
Jesus, Teu nome é santo! Venceste todos quer mostrar real
sobre a cruz. O Teu sofrer, o Teu
munificência.
penar. À vida nos conduz. Na
glória já sentado estás, atento à
Deposta a cruz, o vencedor, nos
adoração. Que os crentes vêm,
céus entronizado, repousará com o
fiéis, prestar com grato coração.
Senhor, Jesus, o Rei amado!
Jesus, Teu nome é santo!
Merece o nosso amor.
Nos altos céus és nosso Deus,
És nosso Protetor.
Incomparável sempre és Tu,
Em Tua compaixão:
Quiseste, para o mal vencer,
Fazer-Te nosso irmão!
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50 – VENHO COMO ESTOU
Jesus, Senhor, me chego a Ti!
Tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou!
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
Eu nada posso merecer;
Tu vês-me prestes a morrer.
Jesus, a Ti me vou render;
Aceita um pecador!
Oh! Vem agora, Salvador,
Livrar-me por Teu grande amor,
Pois Tu, Jesus, és meu Senhor,
Aceita um pecador!

Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor;
Cada momento sou Teu, ó Senhor!
Com Cristo unido na luta moral,
Eu me levanto, fiel, contra o mal,
Bem alto erguendo a bandeira real,
Cada momento mais forte e leal.
Com Cristo unido na emancipação,
Quero contar que Ele dá salvação;
Nunca os contritos O buscam
em vão: cada momento
concede perdão.
Não há perigo, tropeço e amargor,
Falta nenhuma, nem pranto nem
dor, que, do Seu trono de graça e
de amor, cada momento
não veja o Senhor.

51 – UNIDO COM CRISTO

Nas minhas lutas me pode amparar
E do maligno também me livrar.
Com Cristo unido na morte da cruz Cada momento, por onde eu andar,
Eu gozo as bênçãos do reino da luz Cristo, meu Mestre, me pode guiar.
Cheio da graça que ali corre a flux,
Cada momento, de Cristo Jesus.
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52 – GRATA MEMÓRIA

53 – SEGURANÇA CRISTÃ

Nunca meus lábios cessarão, ó
Cristo, de bendizer-Te, de cantarTe a glória, pois guardo na alma
Teu amor imenso: Grata memória!

Oh! Quão preciosa e rica promessa
De Jesus Cristo, celeste Rei!
Ao que confia na Sua graça
Diz Ele: “Nunca te deixarei!”

Quando, perdido, vagueava aflito e
em densas trevas meu andar
seguia, Tu me buscaste, lá dos céus
mandando luz que me guia!

Oh, não temas! Oh, não temas!
Pois Eu contigo sempre serei.
Oh, não temas! Oh, não temas!
Porque Eu nunca te deixarei!

Quando, oprimido por mundano
jugo, em maus caminhos eu me
angustiava, deu-me descanso Tua
voz tão terna, que me chamava!

Dos céus descendo, para salvar-te
Servo Me fiz, a vida entreguei;
Não temas, pois, porque bem
seguro eu pela mão te conduzirei.

Aos fortes braços eu corri,
confiante; meigo e bondoso, não
me recusaste e em Teu imenso,
doce amor tão puro,
me agasalhaste!

Para remir-te, dei o Meu sangue;
Vem sem demora, pois te chamei.
Meu para sempre tu és agora:
Nunca, sim, nunca te deixarei.

Oh! Nunca, nunca cessarão meus
lábios de bendizer-Te, de cantarTe a glória, pois na minha alma Tu
és sempre, ó Cristo,
Grata memória!

Inda que indigno, quis escolher-te;
Não te demores, pois Eu te amei.
Quem de Meus braços pode
arrancar-te? Sempre seguro
te guardarei.
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54 – AMOR FRATERNAL

Se Tua Igreja toda viver em santa
união, será bendito sempre o nome
Jesus, Pastor amado, reunidos hoje de “Cristão”. Jesus, o que pediste
aqui, concede que sejamos um
Em nós se cumprirá, e assim o
corpo só em Ti. Contendas e
mundo inteiro a Ti conhecerá!
malícias que longe de nós vão;
Nenhum desgosto impeça da
55 – CRISTO EXALTADO
Igreja a santa união.
Eis entronizado, à destra do bom
Família unida somos, família de
Deus, como Rei eterno, Cristo, lá
Jesus, iluminados todos da mesma nos céus; Ele é Rei da glória, que a
santa luz. A mesma fé nos prende Satã venceu; feita tal vitória,
Num só divino amor, e com o
Deus o recebeu.
mesmo gozo servimos ao Senhor.
Pela sua graça, pelo seu amor,
Na mesma senda estreita é Deus
Seja dado a Cristo cordial louvor!
quem nos conduz; não temos
esperança senão num só: Jesus.
Veio resgatar-nos pela sua cruz;
Por morte preciosa a todos vida
Quer apresentar-nos em celeste
traz; e pelo mesmo sangue nos
luz. Pela sua morte, pelo seu
vem a mesma paz.
sofrer, o inimigo nunca
poderá vencer.
Rebanho resgatado por um só
Salvador, devemos ser unidos
Mas o seu serviço continua ali;
Por mais ardente amor; olhar
Poderá valer-nos, entretanto, aqui;
com simpatia os erros de um
Por nós advogando com o Pai está;
irmão e todos ajudá-lo com
Ele nos ajuda e sempre ajudará.
terna compaixão.
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56 – COMUNHÃO PRECIOSA

57 – JUNTO AO TRONO

Preciosas são as horas na presença
de Jesus! Comunhão deliciosa da
minha alma com a luz! Os
cuidados deste mundo não me
podem abalar, pois é Ele o meu
abrigo quando o tentador chegar.

Junto ao trono de Deus preparado
Há, cristão, um lugar para ti; há
perfumes, há gozo exaltado, há
delícias profusas ali. Sim ali, sim
ali, de Seus anjos fiéis rodeado,
Numa esfera de glória e de luz,
Junto a Deus nos espera Jesus.
Os encantos da terra não podem
dar idéia do gozo dali; se na terra
os prazeres acodem, são prazeres
que morrem aqui. Mas ali, mas ali,
as venturas eternas concorrem na
existência perpétua da luz a
tornar-te feliz com Jesus.
Conservemos em nossa lembrança
as riquezas do lindo país, e
guardemos conosco a esperança de
uma vida melhor, mais feliz, pois
ali, pois ali, uma voz verdadeira
não cansa de chamar-nos ao reino
da luz, ao amor protetor de Jesus.
Se quisermos gozar da ventura que
no belo país haverá, é somente
pedir de alma pura, que de graça
Jesus nos dará, pois ali, pois ali,
todo cheio de amor, de ternura,
desse amor revelado na cruz, nos
escuta, nos ouve Jesus.

Ao sentir-me rodeado de cuidados
terreais, irritado ou abatido, ou em
dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo
nesses tempos de aflição;
as palavras que Ele fala
trazem paz, consolação.
Se confesso os meus temores, toda
a minha imperfeição, Ele escuta
com paciência essa triste confissão
com ternura repreende meu pecado
e todo o mal. É Jesus o meu amigo,
o melhor e o mais leal.
Se quereis saber quão doce é a
secreta comunhão, podereis mui
bem prová-la e tereis
compensação; procurai estar
sozinhos em conversa com Jesus:
Provareis na vossa vida
Seu consolo e Sua luz.
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58 – MARAVILHAS DIVINAS

59 – LUGAR PARA CRISTO

Ao Deus de amor e de imensa
bondade, com voz de júbilo vinde
e aclamai; com coração
transbordante de graça, seu grande
amor, todos, vinde e louvai.

Tu deixaste, Jesus, o teu reino de
luz, e baixaste a este mundo tão
vil; um presépio, em Belém, Tu,
Jesus, Sumo-bem, escolheste
por berço infantil.

No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens
perdidos, das maravilhas
é sempre a maior!

Vem, Jesus, habitar comigo, em
minha alma há lugar; oh vem já.

Já nossos pais nos contaram a
glória de Deus, falando com muito
prazer, que nas tristezas, nos
grandes perigos, Ele os salvou por
seu grande poder.
Hoje, também nós bem alto
cantamos que as orações Ele nos
atendeu; Seu forte braço, que é tão
compassivo, em nosso auxílio, Ele
sempre estendeu.

Alegraram-se os céus, com os
santos de Deus, sim, por teres
nascido, Jesus, vindo aos filhos de
Adão conceder salvação pela
morte, em resgate, na cruz.
Tu vieste, Senhor, revelar-nos
amor, e Te aprouve do mal nos
salvar; mas provaste do fel, do
motejo cruel, morte, enfim,
Te fizeram provar.

Outra vez Tu virás, e por mim
chamarás, rodeado dos anjos de
Deus; Oh! Que gozo pra mim, se
Como até hoje e daqui para sempre disseres assim: “Um lugar Te
Ele será nosso eterno poder, nosso darei eu nos céus”.
castelo bem forte e seguro, e nossa
fonte de excelso prazer.
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60 – AMOR GLORIOSO
Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor;
Achou-me na miséria,
Salvou-me com amor;
No céu cantaram de alegria
Os anjos, sim, em harmonia.

Recorda as muitas bênçãos
Do seu amor sem-par;
Louvor e glória e adoração
Tributa-lhe meu coração!
Enquanto as horas passam,
Eu tenho gozo e paz,
E aguardo o meu bom Mestre,
Que tão feliz me faz;
Jesus a mim virá buscar,
E então pra sempre irei gozar.

Oh, que amor glorioso!
Preço tão grandioso
Que Jesus por mim na cruz pagou;
Inaudita graça me mostrou!
61 – JESUS TRANSFORMA
Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu;
E segredou-me: “Achei-te;
De agora em diante és meu.”
Tão meiga voz jamais ouvi;
Prazer maior jamais senti.
Jesus mostrou-me as chagas
Que em meu lugar sofreu;
Coroa, mas de espinhos;
A cruz que padeceu.
Que poderia em mim achar,
Pra tais afrontas suportar?
Minha alma embevecida,
Seu rosto a contemplar,

Eu, perdido pecador, longe do meu
Jesus, já me achava sem vigor, a
perecer sem luz; meu estado Cristo
viu, dando-me sua mão, e salvarme conseguiu, da perdição.
Cristo me amou, e me livrou; o
seu imenso amor me transformou.
Foi seu poder o seu querer, sim,
Cristo o Salvador, me
transformou.
Minha vida, todo o ser, quero-lhe
consagrar; a seu lado vou viver, o
seu amor cantar, a mensagem
transmitir aos que perdidos são.
Venham todos já fruir a salvação.
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62 – A CRUZ DE CRISTO

63 – SÓ NO SANGUE

Pendurado foste, ó Senhor Jesus,
numa cruz, exposto ao desprezo,
assim, cena que a pensar muita
gente induz; sofreste tanto,
creio, foi por mim.

Quem me poderá salvar?
Cristo, que verteu seu sangue.
Onde as manchas vou limpar?
Só no Seu precioso sangue.

Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu,
Jesus, vieste me salvar. Eu confio
em ti, Teu amor senti, sofreste
tanto, creio, foi por mim.
Sangue Tu verteste pra me salvar,
deste Tua vida, meu Redentor.
Certo estou, foi tudo em me
resgatar; sofreste tanto,
creio, meu Senhor.

Oh, que preciosa paz, que vem da
sua cruz! A qual me dá Jesus
Pelo seu precioso sangue!
Vejo a minha salvação
Só no seu precioso sangue.
Deus concede-me perdão
Só no seu precioso sangue.

Dele vem perfeita paz
Pelo seu precioso sangue;
Infalível e eficaz,
Tua morte veio me libertar; grande Esse tão precioso sangue.
foi o peso de tal paixão. Teu amor,
oh, quem poderá sondar?! Sofreste, Minha justificação
creio, em tua compaixão!
Tenho no precioso sangue;
Gozo traz ao coração
Toda a maldição do pecado meu
Esse tão precioso sangue.
Tu levaste, pois, sobre Ti, Senhor.
Gozo paz, tornei-me um herdeiro
Entrarei no céu, enfim,
Teu, sofreste tudo,
Pelo seu precioso sangue;
creio, pelo amor!
Louvarei, então, sem fim,
Esse tão precioso sangue.
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64 – AVIVAMENTO
Aviva-nos, Senhor!
Oh, dá-nos teu poder!
De santidade, fé e amor
Reveste o nosso ser!
Aviva-nos, Senhor!
Eis nossa petição.
Ateia o fogo do alto céu
Em cada coração!
Desperta-nos, Senhor!
Oh, faze-nos fruir
As ricas bênçãos divinais,
Primícias do porvir!

Para o céu por Jesus irei,
Para o céu por Jesus irei;
Grande é o meu prazer de certeza
ter: Para o céu pela cruz irei.
Certamente eu vou no caminho
da cruz com resolução andar.
É desejo meu de gozar no céu
essa herança que Cristo deu.
Os caminhos ímpios do
mundo deixei; jamais neles
vou seguir; sigo, pois,
Jesus, com a minha cruz, no
caminho que ao céu conduz.
66 – RECONHECIMENTO

Renova-nos, Senhor,
Inspira mais amor,
Mais zelo, graça e abnegação,
A bem do pecador!

Não sou meu! Por Cristo salvo,
Que por mim morreu na cruz,
Eu confesso alegremente
Que pertenço ao bom Jesus.

65 – O CAMINHO DA CRUZ
Foi Jesus que abriu o caminho pra
o céu; não há outro meio de ir.
Nunca irei entrar no celeste lar
Se o caminho da cruz errar.

Não sou meu, oh, não sou meu!
Bom Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo e para sempre,
Bom Jesus, sou todo teu!
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Não sou meu! Por Cristo salvo,
Pois seu sangue derramou
E da pena do pecado
A minha alma resgatou.
Não sou meu! A ti confio
Tudo quanto chamo meu;
Tudo em tuas mãos entrego,
Pois, Senhor, sou todo teu.
Não sou meu! Oh, santifica
Tudo quanto sou, Senhor;
Da vaidade e da soberba
Livra-me, meu Salvador!
67 – CRISTO VALERÁ
Oscilando minha fé, Cristo valerá;
perseguido sem mercê, Ele valerá.

68 – REFÚGIO VERDADEIRO
Seguro estou, não tenho temor do
mal; sim, guardado pela fé em meu
Jesus, não posso duvidar desse
amor leal; Ele em seu caminho
sempre me conduz. Não me
deixará, mas me abrigará, do
pecado vil me vem livrar. A sua
graça não me recusará; Sim, Jesus
é quem me pode sustentar.
No poder de Cristo, o Mestre,
minha vida salva está!
Do perigo que cercá-la
Ele poderá livrá-la; Seu poder
eterno sempre a susterá.

Crente inútil eu serei se me
não valer; nem serviço
prestarei sem o seu poder.

Abrigo eterno tenho no Salvador;
Ele esconde a minha vida em seu
poder; eu recear não posso do
malfeitor que procura pertinaz me
enfraquecer. Confiado, então,
nessa proteção, sigo a Cristo e
quero ser fiel na minha vida, cheio
de gratidão, sim, a meu Senhor e
Rei Emanuel.

Com seu sangue me comprou, não
me deixará; vida eterna me
outorgou, sim, me valerá.

Perigo algum me pode causar
temor, pois meu Salvador não me
abandonará; com sua proteção e

Ele valerá! Ele valerá!
Seu amor por mim não
muda, sim me valerá.
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com seu amor, dirigindo a minha
vida Ele estará. Nunca o deixarei,
mas fiel serei, sempre firme, cheio
de fervor, a Cristo, Redentor, meu
Senhor e Rei, eu me entregarei,
firmado em seu amor.
69 – FELICIDADE EM JESUS
Jesus sendo meu, Sou muito feliz,
Pois vou para o céu, Meu lindo
país. Eu não o mereço, Um vil
pecador; Mas, crendo, conheço
Meu bom Salvador.
70 – O AMOR DE DEUS

Seu Santo Monte.
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 céu.
72 - PRECISO DE TI

Mais vasto que a terra,
Muito mais alto que os céus,
Mais fundo que os mares é
O amor de meu Deus.

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.

Eu sou tão fraquinho!
Tenho, porém, no Senhor
Santa alegria e prazer todo
dia no Seu amor!

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.

71 - GRANDE É O SENHOR

Não posso esquecer o que fizeste
por mim, como alto é o céu Tua
misericórdia é sem fim. Como um
pai se compadece do filho assim

Grande é o Senhor e mui digno de
louvor, na cidade do nosso Deus
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Tu me amas. Afasta as minhas
transgressões, preciso de Ti.

Deus, venha nos abençoar e que
esta união, nunca falte para nós.

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.

75 - EU VIM PARA DIZER
Aqui eu vim para dizer, eu quero
mais Te conhecer, a minha'alma
tem sede de Ti, Oh! Espírito Santo
estou aqui.

73 – NESTA NOITE FELIZ
Vem Espírito de Deus! }2x
Nesta noite feliz, neste santo lugar, o meu coração é o Teu altar.
eu marquei um encontro com Deus
Seu amor é real, sua paz gozarei,
Flui Espírito de Deus, flui aqui
eu marque um encontro com Deus. neste lugar, flua sobre mim,
ministra o Teu propósito,
Eu marquei um encontro com
o meu coração é o Teu altar.
Deus, neste santo lugar de oração,
Neste encontro de amor,
76 – DOCE NOME
bendirei ao Senhor,
pela paz dada ao meu coração.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu
amor só de pronunciar o Teu nome
74 – BOM É LOUVAR A DEUS os meus medos se vão, minha dor,
meu sofrer, pois de paz
Bom é estarmos aqui louvando a
Tu inundas meu ser
Deus, Podendo exaltar seu Santo
nome. Tempo para isso, tempo
JESUS! Que doce nome!
para louvarmos a Deus
que transforma em alegria o mais
Num só amor, num só Espírito.
triste coração..
JESUS! Só o teu nome é capaz de
dar ao homem salvação!
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77 - NEM OLHOS VIRAM

80 - SINCERAMENTE

Nem olhos viram nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou
Em coração humano,
O que Deus tem preparado
Para aqueles que o amam.

Sinceramente eu preciso encontrar
Outro caminho, outra vida levar
Sinto que existe um motivo melhor
Para viver por quê lutar,
Sem iludir, só amar...

Ouço falar por aí sobre Deus,
E que nas travas a luz Ele traz
Ouve oh Deus, o meu clamor
E satisfaz suas vidas, também.
Atende oh Senhor, a minha oração. Buscam o bem, gozam a paz,
Espírito enche-me, Espírito Santo Têm um motivo pra crer.
Espírito enche o meu ser.
Oh Espírito, oh Espírito,
Vão correndo pra Deus (2x)
Oh Espírito, enche o meu ser.
Esperando um caminho melhor.
78 - OUVE OH DEUS

79 - OFERTA DE AMOR
Venho Senhor me vida oferecer,
Como oferta de amor e sacrifício,
Quero a minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar

Se realmente é verdade o que ouvi,
São tantas coisas eu posso sentir
Que vão encher o vazio de mim
Nova canção, quero cantar
Quero este amor abraçar.

Vou correndo pra Deus (2x)
Pois pra te adorar, foi que eu nasci, Certamente um caminho melhor!
Cumpra em mim, o teu querer,
Faça o que está em teu coração
81 - AOS PÉS DA CRUZ
E que a cada dia eu queira mais e
mais estar ao teu lado, Senhor.
Meu Jesus maravilhoso és, minha
inspiração a prosseguir. E mesmo
quando tudo não vai bem, eu
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continuo olhando para Ti. Pois sei
que Tu tens o melhor pra mim. Há
um segredo no Teu coração. Oh!
Dá-me forças pra continuar,
guardando a promessa em oração.
Firme, oh! Deus está o meu
coração. Firme nas promessas do
Senhor. Eu continuo olhando para
Ti, e assim eu sei que posso
prosseguir. E mesmo quando eu
chorar, as minhas lágrimas serão
Para regar a minha fé e consolar
meu coração, pois o que chora aos
pés da cruz, clamando em nome de
Jesus, alcançará de Ti Senhor
Misericórdia, Graça e luz.
Teu grande amor não cessa Eterno
não tem fim; quão grande És Tu
Senhor, quão grande És pra mim
Tua graça é o meu refúgio
Descanso no Teu poder
Maravilhoso és, Maravilhoso és
Pra mim.

A pasto verde e bom me faz
encaminhar; e junto às águas puras
vem deixar-me descansar.
O bom Pastor fiel dirige em
retidão, com terno e mui paciente
amor, meu frágil coração.
E quando o fim chegar da vida
temporal, no céu, sem medo, eu
entrarei com passo triunfal.
A proteger-me vai o braço do
Senhor; de todo o mal me guardará
Jesus, o Salvador.
Sempre comigo aqui bondade e
graça irão; e na presença do
Senhor terei habitação.
83 – DEUS CUIDARÁ DE TI
Não desanimes, ó coração,
Deus velará por ti;
Põe tua angústia na Sua mão,
Deus cuidará de ti.

82 – O FIEL PASTOR
Bom e fiel Pastor é meu Senhor
Jesus; e nada poderá faltar
Por onde me conduz.

Deus cuidará de ti, Por toda a
vida, Na dor, na lida; Sim, não te
deixará: Deus cuidará de ti.
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Nas horas negras de angústia e dor, glórias cintilantes que meu Jesus
Deus velará por ti;
deixou, por meu amor.
No doce abrigo do Seu amor,
Deus cuidará de ti.
Olho as florestas murmurando ao
vento e, ao ver que Tu plantaste
Quando em tristezas e provações,
cada pé, recordo a cruz, o lenho
Deus velará por ti;
tão cruento, e no Teu Filho afirmo
Nas amarguras e tentações,
a minha fé.
Deus cuidará de ti.
E quando penso que Tu não
Seus ternos braços te estende: vem poupaste Teu Filho amado por
Deus velará por ti;
amor de mim, meu coração, que
Nele acharás teu descanso e bem;
nele Tu ganhaste, transborda ó Pai,
Deus cuidará de ti.
de amor que não tem fim.
84 – GRANDIOSO ÉS TU

E quando Cristo, o amado meu,
voltando, vier dos céus o povo
seu buscar, no lar eterno
quero, jubilando, a tua santa
face contemplar.

Senhor meu Deus, quando eu,
maravilhado, contemplo a Tua
imensa criação, a terra e o mar e o
céu todo estrelado me vêm falar da
Tua perfeição.
85 – CRIATURAS DE DEUS
Vós, criaturas de Deus, Pai,
Todos erguei a voz, cantai:
Aleluia! Aleluia!
Tu, sol dourado a refulgir,
Tu, lua em prata a reluzir,
Quando as estrelas, tão de mim
Oh, louvai-O! Oh, louvai-O!
distantes, vejo a brilhar com vívido Aleluia! Aleluia! Aleluia!
esplendor, relembro ó Deus, as
Então minha alma canta a Ti,
Senhor: Grandioso és Tu! (2x)
Então minha alma canta a Ti,
Senhor: Grandioso és Tu! (2x)
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Tu, brisa amena a bafejar,
Vós, nuvens que pairais pelo ar,
Oh, louvai-O! Aleluia!
Tu, linda aurora em teu albor,
Tu, suave ocaso multicor,
Oh, louvai-O! Oh, louvai-O!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Fala-me com doçura
Do grande Redentor
A mim, que tanto sofro
Por ser um pecador.
Oh! Que consolo traz-me,
Em tempos de aflição,
Ouvir a velha história
Que alegra o coração!

Vós, homens sábios e de bem,
A todos proclamai também:
Aleluia! Aleluia!
Ao Filho glória, glória, ao Pai,
E a Deus Espírito honra dai.
Oh, louvai-O! Oh, louvai-O!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Se o brilho deste mundo toldar do
céus a luz, Oh! narra com ternura
A história de Jesus! E quando,
enfim, a aurora do mundo-além
raiar, recorda a velha história:
Que Deus me quis salvar!

86 – A VELHA HISTÓRIA

87 – SOSSEGAI!

Conta-me a velha história
Do grande Salvador;
De Cristo e Sua vida,
De Cristo e Seu amor.
Com pausa e paciência,
Pois quero penetrar
A altura do mistério:
Que Deus me pode amar.

Mestre! O mar se revolta
E as ondas nos dão pavor!
O céu se reveste de trevas; não
temos um salvador!
Não se Te dá que morramos?
Podes assim dormir
Quando a cada momento nos
vemos, já prestes a submergir?

Conta-me a velha história
Que fala ao coração,
De Cristo e Sua glória,
De Cristo e Seu perdão!

“As ondas atendem ao Meu
mandar. Sossegai! E, seja o
encapelado mar, a ira dos
homens, ou gênio do mal, tais
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águas não podem a nau tragar
que leva o Senhor, Rei do céu e
mar, pois todos ouvem o Meu
mandar. Sossegai! Sossegai!
Convosco estou para vos salvar.
Paz! Paz gozai!”.

Da sepultura saiu! Com triunfo e
glória ressurgiu! Ressurgiu,
vencendo a morte e o seu poder!
Pode agora a todos vida
conceder! Ressurgiu! Ressurgiu!
Aleluia! Ressurgiu!

Mestre! Tão grande tristeza me
quer hoje consumir! A dor que
perturba minha alma te implora:
“Vem-me acudir!”
De ondas do mal que me encobrem
quem me virá valer?
Oh! Não tardes, não tardes,
ó Mestre, estou quase a perecer!

Tomaram precaução com Seu
sepulcro. Foi tudo em vão,
porém, para O deter.
No grande Vencedor eis as
primícias dos santos que também
ressurgirão.
89 – CRISTO RESSUSCITOU!

Mestre! Chegou a bonança! Em
paz vejo o céu e o mar. O meu
coração goza calma que não
poderá findar. Fica ao meu lado,
bom Mestre, dono da terra e céu, e
contigo eu irei bem seguro ao
porto, destino meu.
88 – RESSURGIU!
Foi morto o Salvador e
sepultado, mas de entre
os mortos já ressuscitou!

Cristo já ressuscitou! Aleluia!
Sobre a morte triunfou. Aleluia!
Tudo consumado está. Aleluia!
Salvação de graça dá. Aleluia!
Uma vez na cruz sofreu; Aleluia!
Uma vez por nós morreu. Aleluia!
Mas agora vivo está; Aleluia!
Para sempre reinará. Aleluia!
Grato hinos hoje erguei; Aleluia!
A Jesus, o grande Rei, Aleluia!
Pois à morte quis baixar, Aleluia!
Pecadores resgatar. Aleluia!
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90 – A VITÓRIA FINAL

cruz me quis salvar; tão somente
nEle espero, sim, e sempre
Quando lá dos céus descendo, para esperarei, e, por Sua
os Seus Jesus voltar e o clarim de imensa graça, lá estarei.
Deus a todos proclamar, que
chegou o grande dia da vitória
91 – NÃO TARDARÁ
do meu Rei, eu, por Sua
imensa graça, lá estarei.
Cristo mui breve do céu virá,
pois prometeu e jamais faltará,
oh! que alegria, que glória será
Quando, enfim, chegar o dia
quando Jesus regressar!
da vitória do meu Rei, quando,
enfim, chegar o dia, pela Sua
imensa graça, lá estarei.
Cristo não tarda, não tarda a
voltar! Cristo não tarda a voltar!
Glorioso, no milênio, vai reinar
Oh! Que alegria, que glória será
aqui Jesus, o Cordeiro que
quando Jesus regressar!
imolaram sobre a cruz; as nações
verão, então, o resplendor do
Os crentes mortos ressurgirão e
grande Rei e eu, por Sua
arrebatados os vivos serão. Sim,
imensa graça, lá estarei.
para sempre com Cristo estarão
Quando Jesus regressar!
Pelo mundo rejeitado foi Jesus,
meu Salvador; desprezaram,
À terra, em breve, virá a paz.
insultaram meu Senhor. Mas
Preso e encerrado será Satanás.
faustoso vem o dia da vitória do
Sombras e mágoas irão para trás
meu Rei e eu, por Sua
Quando Jesus regressar.
imensa graça, lá estarei.
Cristo não tarda, não tarda em vir.
De mim mesmo nada tenho em que Quem pronto está para aquele
possa confiar, mas Jesus ali na
porvir? Oh! Que alegria teremos
em ir, quando Jesus regressar!
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92 – ACHEI UM BOM AMIGO

o possa ver. Nos céus, então,
entrando, na glória eu ficarei com
Achei um bom Amigo, Jesus, o
Jesus, meu Salvador, gozando
Salvador, o escolhido dos milhares enfim. Dos vales é o lírio, a
para mim; dos vales é o lírio, o
Estrela da manhã, o escolhido
forte Mediador, que me purifica e dos milhares para mim.
guarda até o fim. Consolador
amado, meu protetor do mal,
93 – JESUS ME QUER BEM
a solicitude minha toma a Si;
dos vales é o lírio, a Estrela
Sei que Cristo me quer bem,
da manhã, o escolhido dos
Pois a Bíblia assim o diz.
milhares para mim.
Frágil sou, mas força tem:
Quer levar-me ao bom país.
Levou-me as dores todas; as
mágoas lhe entreguei; nele tenho
Sei que me quer bem,
firme abrigo em tentação.
Quer ver-me feliz.
Deixei por Ele tudo; os ídolos
Sei que me quer bem:
queimei; Ele faz-me puro e santo
A Bíblia assim o diz.
o coração. Que o mundo me
abandone, persiga o tentador:
Lá na cruz por mim morreu,
Meu Jesus me guarda até da vida
Meus pecados quis pagar,
ao fim. Dos vales é o lírio, a
E no sangue que verteu
Estrela da manhã, o escolhido
Posso agora descansar.
dos milhares para mim.
Quer-me bem o bom Jesus;
Não desampara nunca nem
Só por Ele eu vou viver.
me abandonará, se fiel e
Bem alegre em Sua luz,
obediente aqui viver; em torno
Hei de amá-lo até morrer.
a mim se acampa quem me
protegerá, até quando face a face
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94 – SENHOR, PRECISO DE TI De Ti, Senhor, careço! Do Teu
amparo sempre! Oh! Dá-me a
Eu creio, Senhor, na divina
Tua bênção: Aspiro a Ti!
promessa, vitórias já tive nas
lutas aqui, contudo, é mui certo
Careço de Jesus! Unido a Ti,
que a gente tropeça: Por isso,
Senhor, pecado e tentação
Senhor, eu preciso de Ti.
Não mais terão vigor.
A luz que me guia no escuro
caminho, fulgura de cima, do
Sol criador, contudo, não posso
seguí-lo sozinho: Por isso eu
preciso de Ti, meu Senhor.
Bem sei que nas preces eu posso
buscar-Te, jamais dessa bênção na
vida eu descri, contudo, é possível
que dela me aparte: Por isso,
Senhor, eu preciso de Ti.
Esforços da terra, precário destino,
empenho dos homens, riqueza,
o que for, não valem a bênção
do reino divino: Por isso eu
preciso de Ti, meu Senhor.
95 – CAREÇO DE JESUS

Careço de Jesus! Vem dar-me ao
coração, o gozo de viver
Em santa retidão!
Careço de Jesus! Nas trevas ou na
luz, sem Ti a vida é vã:
Sou pobre sem Jesus.
Careço de Jesus! Viver desejo aqui
Ligado mais e mais,
Ó Salvador, a Ti!
96 – O AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, pois Seu
grande amor o Filho bendito por
nós todos deu, e graça concede ao
mais vil pecador, abrindo-lhe a
porta de entrada no céu.

Careço de Jesus! De Ti, meu
Salvador! Somente a Tua voz
Tem para mim valor.
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Exultai! Exultai! Vinde todos
louvar a Jesus Salvador, a Jesus
Redentor! A Deus demos glória,
porquanto do céu Seu Filho
bendito por nós todos deu.
Oh, graça real! Foi assim que
Jesus, morrendo, Seu sangue por
nós derramou. Herança nos Céus,
com os santos em luz, comprounos Jesus, pois o preço pagou.
A crer nos convida tal prova de
amor nos merecimentos do Filho
de Deus; e quem se entregar a seu
bom Salvador vai vê-lo sentado
na glória dos céus.

Oh! Vinde unir-vos a Jesus na
luta contra o mal, e, com o
grande Salvador em marcha
triunfal, a todos proclamar que
com amor sem par seu sangue
derramou por nos salvar.
O Capitão da Salvação é Cristo, o
Salvador, o Rei dos reis, o
Redentor, Jesus, o bom Senhor.
Tudo Ele vencerá; vitória nos dará
e à glória eterna os Seus conduzirá.
98 – LOUVAMOS-TE
Louvamos-Te, ó Deus, pelo dom
de Jesus, que por nós, pecadores,
Morreu sobre a cruz.

97 – EXULTAÇÃO E LOUVOR
Aleluia! Toda a glória
Conosco vinde agora dar louvores Te daremos, Senhor!
a Jesus, que para a nossa salvação Tua graça cantaremos
morreu na amarga cruz; seu sangue Com perfeito louvor.
derramou, de tudo me lavou; mais
alvo do que a neve me tornou.
Louvamos-Te, ó Deus, pois nos
mandas a luz que, brilhando nas
trevas, a Cristo conduz.
O sangue de Jesus me lavou, me
lavou; o sangue de Jesus me
lavou, me lavou. Alegre, cantarei Louvamos-Te aqui, pois, Cordeiro
de Deus, foste morto, mas vives,
louvores a meu Rei, a meu
Eterno, nos céus!
Senhor Jesus, que me salvou!
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Louvamos-Te, ó Deus! Vem Teus
servos, Senhor, conduzir bem
seguros no Teu grande amor!

100 – A ÚLTIMA HORA

Ao findar o labor desta vida,
Quando a morte ao teu lado chegar
99 – NOVAS DO EVANGELHO Que destino há de ter a tua alma?
Qual será, no futuro, o teu lar?
As novas do Evangelho
Ressoando estão aqui,
Meu amigo, hoje tu tens a escolha:
Publicando em som alegre
Vida ou morte, qual vais aceitar?
Quanto Deus já fez por ti,
Amanhã pode ser muito tarde.
Pois tanto ao mundo amou
Hoje Cristo te quer libertar.
E ao perdido pecador,
Que dos céus nos deu Seu Filho,
Tu procuras a paz neste mundo,
A Jesus, o Salvador.
Em prazeres que passam em vão,
Mas no termo final desta vida
Tais prazeres valor não terão.
“Santa paz e perdão!”
São as novas lá dos céus!
Muitas vezes, amigo, tu riste
“Santa paz e perdão!”
Ao ouvires falar de Jesus.
Bendito o nosso Deus!
Mas somente Jesus pode dar-te
As novas do Evangelho
Salvação, pela morte na cruz.
Dão-nos hoje a conhecer
Que perdão há para todos,
Com tua alma em pecado
Para quem a Cristo crer.
não podes, ver o santo semblante
Salvai-vos em Jesus!
de Deus. Mas aquele a quem
Vinde agora, sem tardar!
Deus tornou limpo, gozará das
Há perigo grande e grave
venturas dos céus.
Para quem se descuidar.
Se quiseres deixar teus pecados
E entregar tua vida a Jesus,
Hás de ter no momento da morte
Um caminho brilhante de luz.
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