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1. A cada manhã (Diante do Trono) 
A cada manhã as misericórdias se renovam (2x) 
A cada manhã, a cada manhã 
 
Quando as minhas forças se acabam 
E a minha esperança no Senhor 
Parecem não resistir 
Minh’ alma se abate dentro de mim 
 
Meu coração começa a se lembrar 
Daquilo que renova a esperança 
As misericórdias do Senhor 
Não têm fim, grande é o seu amor 

 
Minha porção é o Senhor 
A minha força é sua alegria 
Ele é a razão do meu louvor 
Inspiração da minha melodia 
Espero nele a cada novo dia 

 
2. A cada manhã (Asaph Borba) 

A cada manhã, a cada manhã 
As misericórdias se renovam a cada manhã 
 
Olhai os lírios dos campos e os pássaros no céu 
Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor 
Não semeiam nem ceifam mas refletem a glória de Deus 
A cada dia... a cada manhã 
 
A cada manhã, a cada manhã 
Nossa esperança se renova, cada manhã 
 
Assim como o Senhor alimenta as aves do céu 
Veste os lírios dos campos de beleza e esplendor 
Ele cuida nossas vidas, supre as necessidades 
A cada dia... a cada manhã 
 
A cada manhã, a cada manhã 

Nossa alegria se renova, a cada manhã 
 

A cada manhã, a cada manhã 
Nossa confiança se renova, a cada manhã 

 
3. 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 

 
4. A terra vai um dia contemplar 

A terra vai um dia contemplar  
Aquele que um dia virá  
Com autoridade julgará  
Toda a terra se ajoelhará  

Oh! Aleluia! Ele voltará!  
Oh! Aleluia! Para me levar!  
 
Uma nova terra aqui será  
E a paz nunca se findará  
Oh! Como será maravilhoso  
Contemplar o meu Salvador  
 

5. A tua palavra escondi 
A tua palavra escondi, 
Guardada no meu coração, 
 
Pra eu não pecar contra ti, Senhor, 
A tua palavra escondi, 
 
Minhas vestes no sangue lavei 
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E das tuas águas bebi, 
Pra ser uma oferta agradável a ti, 
Minha vida a ti consagrei. 
 
Meus dons e talentos são pra te servir, 
Meus dons preciosos são seus, 
Não vejo razão na minha vida sem Ti, 
Tu és meu Senhor e meu Deus; 
 
Assim como o fogo refina o ouro, 
Vem tua obra em mim completar, 
Até que o mundo possa ver 
Tua glória em meu rosto, brilhar 
 

6. Ah, como é bom poder aos pés da cruz 
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 se não 
A Deus tudo levar em grata e súplice oração 
E a paz de Deus então mente e coração guardará 
Em Cristo Jesus 
 
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 se não 
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 
 

7. Antes eu te conhecia de ouvir falar 
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar 
Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai 
Te quero em minha vida, mais e mais 
 
Antes eu te conhecia de ouvir falar  
Mas agora de contigo andar 
Tu és meu bem supremo,  
Meu Rei, Senhor e Pai,  

Me alegro em tua vontade mais e mais 
 
Tu sondas e conheces meu coração Senhor 
Sabes, sou limitado mas conto com teu amor 
 
Sendo, pois teu filho venho te dar louvor 
Que bom é tua vida em minha vida 
 
Tu sondas e conheces meu coração Senhor 
Sabes, de ti dependo e conto com teu amor 
 
Que glória é tua vida em minha vida 
Me alegro com tua vida em minha vida. 
 
 

8. Ao orarmos Senhor 
Ao orarmos Senhor,  
Vem encher-nos com teu amor 
Para o mundo agitado esquecer 
Cada dia tua vida viver. 
 
Nossas vidas vem pois transformar 
Refrigério pra alma nos dar. 
E agora com outros irmãos 
Nos unimos aqui em oração. 
 

9. Ao que está sentado 
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 
 

10. Ao rei dos reis consagro 
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou 
E de gratos louvores transborda o meu coração 
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor 
Pra te exaltar com todo meu amor 
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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 a terra celebra a ti 
Com cânticos de júbilo 
Pois tu és o Deus criador 
 
A honra, a glória, a força 
E o poder ao Rei Jesus 
E o louvor ao rei Jesus 
 

11. Ao único 
Ao único, que é digno de receber 
A honra e a glória, a força e o poder 
Ao Rei eterno imortal, invisível mas real 
A ele ministramos o louvor (2x) 
 
Adoramos a ti  ó rei Jesus 
Adoramos o teu nome 
Nos rendemos ao seus pés 
Consagramos todo nosso ser a ti... 

12. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda 
Aquele que tem os meus mandamentos 
E os guarda, esse é o que me ama 
E aquele que me ama será amado por meu Pai 
E eu também o amarei e me manifestarei a ele 
 

13. Assim como a corça suspira pelas águas 
Assim como a corsa, suspira pelas águas  
Por ti suspira minha alma, Espírito de Deus  
Oh! Enche-me Espírito,  
Oh! Enche-me Espirito,  
Oh! Enche-me Espirito de Deus 

14. Assim como a noite aguarda o sol 
Assim como a noite aguarda o sol, 
Como a brisa sonha um dia soprar 
Como a terra seca espera a chuva 
Como o rio anseia pelo mar 
Eu desejo tanto ver o dia chegar! 
 
O Dia da Vitória em que virá meu Salvador 
Sim, Jesus Cristo, o Senhor 
Virá nas nuvens para me levar 
Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei 
Tristezas eu não mais terei 
E toda a lágrima do meu olhar 
Ele enxugará! 
 
Braços levantados, livres do mal 
Igualdade e justiça haverá 
Já não mais terá morte ou guerra 
Novo céu e uma nova terra 
Eu desejo tanto ver o dia chegar! 

 
 

15. Bendize ó minha alma ao Senhor 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor, 
E tudo o que há em mim bendiga ao seu Santo Nome. 
Bendizei, ó minh'alma, ao Senhor, 
E não Te esqueças de nenhum só de seus benefícios. 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor. 
 
Ele é quem perdoa as tuas iniquidades; 
Ele é quem sara as tuas enfermidades; 
Ele é quem te salva da morte, 
E te coroa de graça e misericórdia. 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor. 
 
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos 
Vós, ministros seus, que fazeis sua vontade. 
Bendizei ao Senhor todas as suas obras,  
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Em todos os lugares do Seu domínio. 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor. 
 
Bendize, ó minh'alma, 
Bendize, ó minh'alma, 
Bendize, ó minh'alma, ao Senhor. 
 

16. Bom estarmos aqui 
Bom estarmos aqui louvando a Deus 
Podendo exaltar seu Santo nome 
Tempo 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 
 
 

17. Buscai primeiro 
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça 
Todas as coisas vos serão acrescentadas 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Nem só de pão o homem viverá 
Mas de toda a palavra 
Que procede da boca de Deus 
Aleluia, Aleluia Aleluia. 
 
Pedi, pedi e dar-se-vos-á 
Buscai, buscai e achareis. 
Batei, batei e abrir-se-vos-á. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
18. Cada estrada em que eu andei 

Cada estrada em que eu andei 
Eu pensei daria certo 

Toda terra em que habitei 
Terminou em um deserto. 
 
Quando Deus achou-me em trevas disse: Haja luz. 
Quando Deus achou-me em guerras disse: Haja paz. 
 
Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação 
Fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. 
Toda vez que eu tive sede ele deu-me de beber. 
 
Água viva deu-me de beber. (3x) 

 
 
19. Cantai ao Senhor um cântico novo (Salmo 96) 

Cantai ao Senhor um  cântico novo, 
Cantai ao Senhor, todas as terras. 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a Sua salvação. 
Anunciai entre as nações a Sua glória, 
Entre todos os povos as Suas maravilhas. 
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser louvado 
Mais temível do que falsos deuses. 
 
Glória e majestade estão diante Dele  
Força e formosura no Seu santuário! (2x) 

 
 
20. Cantai ao Senhor um cântico novo (Salmo 98) 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  
Porque Ele tem feito maravilhas; 
A sua destra e o seu braço santo 
Lhe alcançaram a vitória. 
O Senhor fez notório a Sua salvação; 
Manifestou a Sua justiça perante os olhos das nações. 
 

Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade 
Para com a casa de Israel: 
Todos os confins da Terra viram  
A salvação do nosso Deus. 
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Celebrai com júbilo ao Senhor, 
Todos os confins da Terra; 
 
Aclamai, regozijai-vos, e cantai louvores. 
Cantai com harpa louvores ao Senhor, 
Com harpa e voz de canto; 
Com trombetas e ao som de buzinas, 
Exultai perante o Senhor, que é rei. 
 
Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. 
Os rios batam palmas,  
E juntos cantem de júbilo todos os montes, 
Na presença do Senhor porque Ele vem julgar a Terra; 
Julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. 
Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade 
Para com a casa de Israel. 

 
21. Celebrai com júbilo ao Senhor 

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 é a sua bondade 
E a sua fidelidade, de geração, a geração 

 
Aleluia, glória e aleluia 
Aleluia, glória e aleluia 
 
Aleluia, glória e aleluia 
Aleluia, glória e aleluia. 

 
22. Como é precioso irmão 

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 
Com Seu sangue no calvário, Sua vida trouxe a nós. 
A aliança do Senhor eu tenho com você 

 
Não existem mais barreiras em meu ser 
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. 
E para te pedir: Perdoa-me, irmão! 
 
Eu sou um com você no amor do nosso Pai 
Somos um no amor de Jesus. 
 

23. Conheci um grande amigo 
Conheci um grande amigo 
Ele é filho de Deus Pai 
O Seu nome é Jesus Cristo 
Nele a gente pode confiar 
 
Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar 
Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar 
 

24. Cristo é meu 
Cristo é meu, sim Cristo é meu. 
Minha vida se transformou, 
Desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. 
Seu perdão, Jesus, trouxe a mim. 
Nova luz minha vida ganhou. 
Depois de buscar, tanto procurar 
E achar, só ilusão. 
 
Vivi sem motivo, vivi sem razão, 
Mas, hoje, a paz que eu sinto 
Quero ver em cada coração. 
 
Quero amar como Cristo amou, 
O seu sangue por mim derramou. 
Quero, então, cantar, ao Seu lado andar, 
Toda vida Lhe entregar. 

25. Cristo vem me buscar 
Cristo vem me buscar, para o céu me levará,  
E o cordeiro prometido voltará (2x) 
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Oh, Glória, aleluia, Maranata vem Jesus 
Sou liberto pelo sangue dessa cruz 
Tenho o consolador 
Sua glória e esplendor 
Sou liberto pelo poder do Senhor 
 
Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar,  
E com Cristo para sempre vou morar. 
  
Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar,  
Para o toque da trombeta escutar. 

 
26. De todas as tribos 

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, pra teu louvor. 

27. Desde os confins da terra 
Desde os confins da terra no mais profundo mar  
Nas alturas do céus, louvado és. 

 
Dentro dos corações, em meio a um clamor 

Nasce esta canção e os povos cantam. 
 
Por toda eternidade tu serás adorado grande Deus,  
Exaltado nas nações, 
Senhor da criação grande Deus Seja louvado. 

 
28. Deus está aqui 

Deus está aqui  
Tão certo como ar que eu respiro.  
Tão certo como o amanhã que se levanta.  
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir 

 
29. Deus, somente Deus 

Deus, Somente Deus 
Criou o mundo e o que nele há 
O ser que pode respirar 
Existe pra mostrar a glória do Senhor 
 
Deus, Somente Deus 
Os seus mistérios pode revelar 
Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu 
Pois Deus somente é Deus 
 
Deus, somente Deus 
Domina o trono do universo 
Que a voz da criação se erga para dar 
Louvor somente a Deus 
 
Deus, somente Deus 
Eternamente em nós há de inspirar 
A alegria de adorar, desejo de exaltar 
A Deus, somente a Deus 

 
30. É o teu povo 

É o teu povo aqui presente 
Todos numa só voz 
Declarando que só tu és grande 
Exaltamos teu doce nome 
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Pelo amor, pela cruz 
Por teu Filho Jesus. 
 
Pois, és santo, sim, és digno 
De louvor e de ser adorado 
És bondoso, Pai querido 
Dentre todas as coisas 
Tu és verdadeiro Senhor 

 
31. É tua graça 

É Tua graça que liberta, 
É Tua graça que me cura, 
É Tua graça que sustenta minha vida. 
 
Por Teu sangue tenho acesso a Tua graça preciosa 
Te louvo, Te amo Jesus 
 
É Tua graça que liberta 
É Tua graça que liberta, 
É Tua graça que me cura, 
É Tua graça que sustenta minha vida. 
 
Por Teu sangue tenho acesso a Tua graça preciosa 
Te louvo, Te amo Jesus 
 
Tua graça é melhor que a vida 
Tua graça é o que me basta 
Favor imerecido 
Do céu, do céu pra mim. 
 

32. Eis-me aqui 
Eis-me aqui outra vez, 
Diante de ti abro meu coração 
Meu clamor tu escutas 
E fazes cair as barreiras em mim 
És fiel, Senhor, 
E dizes palavras de amor e esperança sem fim 
Ao sentir o teu toque, 

Por tua bondade libertas meu ser 
No calor deste lugar 
Eu venho 
Me derramar, dizer que te amo 
Me derramar, dizer-te preciso 
Me derramar, dizer que sou grato 
Me derramar, dizer que és formoso 

 
33. Ele é exaltado 

Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus 
Eu o louvarei 
 
Ele é exaltado, pra sempre é exaltado 
Seu nome louvarei 
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar 
Terra e céus glorificam ao seu santo nome 
Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus 

34. Em espírito e em verdade 
Em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos, 
Rei dos reis, e senhor, 
Te entregamos nosso viver 
Pra te adorar oh!                                                                                                            
Rei dos reis foi que eu nasci oh!                                                                                        
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. 
 
 

35. Em meio aos muitos problemas 
Em meio aos muitos problemas, 
Em meio as lutas sem fim, 
Por entre os muitos dilemas, 
Que se apresentam pra mim 
Às vezes eu posso passar 
Uma noite inteira a chorar, 
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Mas sei que meu Deus logo pela manhã 
Fará novamente o sol brilhar 
E encherá de alegria os meus lábios 
E o meu coração de louvor. 
Assim vou descansar, sim eu vou confiar 
No seu grande e imenso amor. 
Deus é fiel, é fiel 
Acima de todas as coisas, eu sei 
Eu sei que meu Deus é fiel. 
 
 

36. Em nome do Senhor Jesus 
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. 
 

37. Enche-me Espírito 
Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar 
Eu menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. 
Oh dá-me falar cada dia, com salmos hinos de amor 
Oh dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. 
Oh dá-me viver cada dia com sobriedade e temor 
Em sujeição uns aos outros como convém no Senhor. 
Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar 
Eu menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. 

 

38. Enquanto eu calei 
Enquanto eu calei o meu pecado 
Envelheci eu sei de tão cansado 
 

Porque a tua mão pesava sobre mim 
E o meu vigor chegou ao fim 
O meu pecado então eu não mais ocultei 
Do meu Senhor e Rei 
 
Assim eu confessei  
O meu pecado 
E pelo sangue de Jesus 
Eu fui lavado 

39. Então se verá 
Então se verá o Filho do Homem 
Vindo sobre as nuvens com poder e glória 
Porque assim como um relâmpago 
Que sai do oriente e se mostra no ocidente 
Assim Há de ser a vinda do Filho do Homem. 

 
40. És a nossa estrela da manhã 

És a nossa Estrela da manhã, 
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz 
Em Tuas mãos está todo o vencer,  
Resposta a todo aquele que clamar 
A verdade é a Tua palavra e não pode mentir, por isso estamos aqui  
 
Te louvamos oh Senhor,  
Pelo seu imenso amor 
Manifesta o Teu perdão e poder  
E assim vamos te adorar para sempre 
Pra sempre oh meu Deus 

 
 
 

41. És tu única razão 
És tu única razão da minha adoração oh Jesus 
És tu única esperança que anelo ter oh Jesus 
 
Confiei em ti, fui ajudado  
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Tua salvação tem me alegrado 
Hoje há gozo em meu coração 
Com meu canto te louvarei. 
 
Eu te louvarei 
Te glorificarei 
Eu te louvarei meu bom Jesus 
 
Em todo o tempo te louvarei 
Em todo o tempo te adorarei 

42. Esperei confiantemente no Senhor (Salmo 40) 
Esperei confiantemente no Senhor 
E ele se inclinou para mim 
E me ouviu quando clamei por socorro 
 
E me pôs nos lábios uma nova canção 
Um hino de louvor ao nosso Deus 
Muitos verão essas coisas com temor 
E confiarão no Senhor 
 
Tirou-me de um poço de lama e perdição 
Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. 
 

43. Essa paz que eu sinto em Minh ‘alma 
Esta paz que sinto em Minh ‘alma 
Não é porque tudo em mim vai bem 
Esta paz que sinto em Minh ‘alma 
É porque eu amo ao meu Senhor. 
 
Não olho circunstâncias, 
(Não, não, não) 
Olho seu amor (seu grande amor) 
Não me guio por vista, 
Alegre estou. 
 
Este gozo que sinto em Minh ‘alma 
Não é porque olho ao meu redor; 

Este gozo que sinto em Minh ‘alma 
É porque eu amo ao meu Senhor. 

Ainda que a terra não floresça, 
E a vide não dê o seu fruto; 
Ainda que os montes se lancem ao mar, 
E a terra trema, hei de confiar. 
Aleluia, glórias, aleluia, 
Aleluia dou ao meu Senhor. 

44. Eu quero ser 
Eu quero ser, Senhor amado 
Como um vaso nas mãos do oleiro 
Quebra minha vida e faze-a de novo 
Eu quero ser, eu quero ser 
Um vaso novo 
 

45. Eu sei que foi pago em alto preço 
Eu sei que foi pago um alto preço 
Para que contigo eu fosse um meu irmão 
Quando Jesus derramou sua vida 
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, 
Pensava em nós 
E nos via redimidos por seu sangue 
Lutando o bom combate do Senhor 
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando 
 
E rompendo as barreiras pelo amor 
E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor 
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. 

46. Eu te amo ó Deus 
Eu Te amo ó Deus e com minha voz te adorarei ó meu Deus 
E te entoarei, sim o meu louvor 
Que seja um doce, doce som,  
Que seja um doce, doce som, para ti 
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47. Glória pra sempre 

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus 
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá 
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá 
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há 
O adorarão, e confessarão: 
Jesus Cristo é o Senhor! 
 
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor! 
Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor 
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará 
Que Jesus Cristo é O Senhor! 

 
48. Grande é o Senhor 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor. 
Na cidade do nosso Deus seu santo monte. 
Alegria de toda a terra 
 
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. 
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 terra e Céu. 

 
 

49. Grandes são as tuas obras 
Grandes são as tuas obras, 
Senhor todo-poderoso; 
Justos e verdadeiros são os teu caminhos. 
 
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. 

 
 

50. Há momentos que na vida 
Há momentos que, na vida, pensamos em olhar atrás, 
É preciso pedir ajuda para poder continuar.  
E clamamos o nome de Jesus (2x) 
E clamamos o nome, o nome de Jesus, 
Ele nos ajuda a carregar a cruz. 
 

51. Hoje é tempo de louvar a Deus 
Hoje é tempo de louvar a Deus  
Em nós agora habita o seu Espírito  
 
Então é só cantar e a Cristo exaltar  
E sua glória encherá este lugar  
Vem louvar, vem louvar  
 
No meio dos louvores Deus habita  
É seu prazer cumprir o que nos diz  
 
 

52. Jesus Cristo mudou meu viver 
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 
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O amor só conhecia em canções 
Que falavam de ilusões 
Mas tudo agora é diferente, 
E isto falo a toda gente 
Pois Cristo deu-me seu amor 

53. Jesus em tua presença 
Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui 
Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti 
Pois um dia Tua morte 
Trouxe vida a todos nós 
E nos deu completo acesso 
Ao coração do Pai 
 
E o véu que separava já não separa mais 
A luz, outrora apagara 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 
 

54. Lá está o meu tesouro 
Lá está o meu tesouro 
Lá onde não há choro 
Onde todos cantaremos juntos 
Hinos de Louvor ao Senhor 
 
Aleluia, aleluia, Aleluia, aleluia 
Hinos de Louvor ao Senhor 
 

55. Logo de manhã 
Logo de manhã quero te buscar 
Tua voz ouvir, teu amor sentir 
 
Estender as mãos para te louvar 
Derramar meu coração sobre teu altar 

Pois tu sabes bem 
Tudo quando há em mim 
Vou te seguir e te amar até o fim 
 
E no fim do dia quando o sol se for 
Te adorarei, te darei louvor 
Mesma escura a noite brilha a tua luz 
Em teus braços eu descanso  
Meu senhor Jesus. 
 
 

56. Louvemos ao senhor 
Louvemos ao Senhor (louvemos ao Senhor) 
Louvemos ao Senhor (louvemos ao Senhor) 
Adoremos no seu santo monte 
Nosso amado Pai, seu Nome é Santo 
 
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo 2x 
(Pois seu nome é santo) 
 
Magnifiquemos ao Senhor, ao rei que é digno de louvor, 
Excelso, supremo e mui digno de louvor, 
 
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei. 
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei. 
 
Cristo é a nossa vida o motivo de louvor, 
Em nosso novo coração, 
Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, 
Nos trouxe grande salvação. 
 

57. Louvores e honras 
Louvores e honras ao nome de Cristo 
Convém, fica bem, adorar ao Senhor 
Quem já viu em sua vida o que nós temos visto 
Só pode dizer que ele é cheio de amor. 
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Cristo salva e sustenta com mão poderosa 
Seus eleitos e amados bem perto de si 
Cristo chama, ele inflama de amor pela obra 
Renova, restaura, nos reclama pra si. 
 
Estou pronto pra ir, Cristo amado 
E seguir-te onde queres que eu vá 
E servir com amor dedicado 
Com meus lábios pra sempre louvar 
 

58. Luz do mundo 
Luz do mundo vieste a terra 
Para que eu pudesse te ver 
Tua beleza me leva a adorar-te 
Quero contigo viver 
 
Vim para adorar-te 
Vim para prostrar-me 
Vim para dizer que és meu Deus 
És totalmente amável 
Totalmente digno 
Tão maravilhoso para mim 
 
Eterno rei exaltado nas alturas 
Glorioso nos céu 
Humilde vieste a terra que criaste 
Por amor pobre se fez 
 
Eu nunca saberei o preço 
Dos meus pecados lá na cruz 
 

59. Meu coração 
Meu coração transborda de amor 
Porque meu Deus é um Deus de amor 
Minha alma está repleta de paz 
Porque Jesus é a minha paz 
 
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,  

Eu digo porque 
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,  
Aleluia amém. 
 
 

60. Meu Jesus, salvador 
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 
 
Aclame ao senhor toda a terra e cantemos 
Poder, majestade e louvores ao Rei 
Montanhas se prostrem e rujam os mares 
Ao som de teu nome 
 
Alegre te louvo por teus grandes feitos 
Firmado estarei, sempre te amarei 
Incomparáveis são tuas promessas pra mim 
 
 

61. Não a nós Senhor 
Não a nós Senhor, 
Não a nós Senhor, 
Mas ao Teu nome dá glória, 
Por amor da Tua misericórdia 
E da Tua fidelidade. 
 
Por que perguntam as nações: 
Onde está vosso Deus? 
No céu está nosso Deus; 
E tudo faz como lhe agrada. 
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Por que confiam as nações: 
Em ouro, prata e riquezas? 
E se afastam do Senhor, 
Que é fonte de todas as bençãos? 
 

62. Não existe nada melhor 
Não existe nada melhor 
Do que ser amigo de Deus 
Caminhar seguro na luz 
Desfrutar do seu amor 
Ter a paz no coração 
Viver sempre em comunhão 
E assim perceber 
A grandeza do poder 
De Jesus meu bom pastor 
 

63. Não há maior, não há igual a ti 
Não há maior, não há igual a ti 
Amigo Fiel, Consolador, tu és  

Eu quero me entregar 
Eu quero derramar 
A minha vida em teu altar 
Atrai-me senhor 
Eu correrei para ti 
Em teus braços de amor 
Me esconderei, atrai-me 
Tu me sondas e conheces 
Vê se há em mim algum caminho mau 
És o meu esconderijo 
Tu me cercas com alegres cantos de livramento 

64. Não posso mais viver pra mim mesmo 
Não posso mais viver pra mim mesmo 
Ajuda-me Senhor 
Ensina-me os Teus pensamentos 
Que são maiores que os meus 

Os meus sonhos te dou 
Os meus planos, meu querer deixo em Teu altar 
 
Lugar de Morte, lugar de se entregar 
Como um sacrifício vivo a Ti 
Lugar de Renúncia, lugar de confiar 
Que Tua graça é melhor que a vida 
Estou no Teu Altar 
 

65. Não se turbe o vosso coração 
Não se turbe o vosso coração, 
Crede em Deus e também em mim 
Na casa de meu pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim eu não teria dito 
Vou preparar-vos um lugar, 
Eu virei vos levarei para mim mesmo. 
Vós conheceis o caminho 
Para onde eu vou. 
Eu sou o caminho a verdade e a vida, 
Ninguém vem ao pai a não ser por mim. 
Em verdade eu vos digo, 
Porque eu vou para o pai, 
Mas aquele que crê em mim 
Obras maiores fará. 
Se me amares verdadeiramente 
Guardareis os meus mandamentos, 
E eu rogarei ao pai e ele vos dará o consolador. 
O espírito da verdade 
Que o mundo não pode receber, 
Mas e ele habita em vós, 
E estará em vós pra sempre. 
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, 
Esse é o que me ama. 
E se alguém me amar, será amado por meu pai, 
E eu também o amarei e me manifestarei a ele. 

Quero te amar mais, Senhor, 
Quero te amar mais, Senhor. 
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66. Não tenhas sobre ti 
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 

67. Não tenho palavras 
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. 

68. Nas estrelas 
Nas estrelas vejo a Sua mão, 
E no vento ouço a Sua voz. 
Deus domina sobre terra e mar. 
O que ele é pra mim? 
 
Eu sei o sentido do natal, 
Pois na história tem o seu lugar. 
Cristo veio para nos salvar. 
O que ele é pra mim? 
 
Até que um dia seu amor senti, 
Sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu, 
Sem se importar comigo. 

Mas, agora, ao meu lado está, 
Cada dia sinto Seu cuidar 
Ajudando-me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim! 
Tudo Ele é pra mim! 
Tudo é Jesus pra mim! 
 

69. Nosso Deus é soberano 
Nosso Deus é soberano. 
Ele reina, antes da fundação do mundo. 
A terra era sem forma e vazia, 
E o Espírito do nosso Deus 
Se movia sobre a face das águas. 
Foi ele quem criou os luminares 
E criou a natureza, e formou o homem. 

Glória a Deus, por suas maravilhas 
Pelas suas grandezas. Glória a Deus! 

70. Ó Deus tu és o meu Deus forte 
Ó Deus, tu és o meu Deus forte 
O Grande El-Shaddai 
Todo poderoso, Adonai 
Teu nome é Maravilhoso 
Conselheiro, Príncipe da Paz 
Yeshua Hamashia, Deus Emanuel 

 
O Pastor de Israel, o Guarda de Sião 
A Brilhante Estrela da Manhã 
Jesus, teu nome é precioso 
Meu Senhor e Cristo 
O nome sobre todos pelo qual existo 
Jireh, o Deus da minha provisão 
Shalom, o Senhor é a minha paz 
Shamah, Deus presente sempre está 
El-Elion, outro igual não há 



 18	  

Jeovah Rafa, meu Senhor 
Que cura toda dor 
Tsidkenu Yaveh, minha justiça é 
Elohim, Elohim Deus 
No controle está meu Deus 
Tudo governa 

71. O meu louvor é fruto 
O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus,  
De lábios que confessam o teu nome 
É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti  
E do teu Espírito que habita em mim 
Que habita em mim 
 
Ainda que as trevas venham me cercar,  
Ainda que os montes desabem sobre mim 
Meus lábios não se fecharão,  
Pra sempre hei de te louvar 
 
Ainda que cadeias venham me prender 
Ainda que os homens se levantem contra mim 
Meus lábios não se fecharão 
Pra sempre hei de te louvar 
 

72. O nosso general é Cristo 
Pelo Senhor, marchamos sim 
O seu exército, poderoso é 
Sua glória será vista em toda terra 
Vamos cantar o canto da vitória 
Glória à Deus, vencemos a batalha 
Toda arma contra nós perecerá 
 
O nosso general é Cristo, 
Seguimos o seus passos 
Nenhum inimigo nos resistirá 

Com o Messias marchamos sim 
Em suas mãos a chave da vitória 
Que nos leva a possuir a terra prometida 
 

73. Oh pai eu queria tanto ver 
Ó Pai, eu queria tanto ver 
O meu Senhor descer 
Vindo me encontrar 
Eu posso até imaginar 
A refulgente glória do Senhor Jesus: 
Transpondo as brancas nuvens 
No mais puro azul 
Onde nem sul, nem norte existirá. 
E em meio ás lágrimas, 
Sorrisos de alegria e de prazer, 
Eu que era cego 
Agora posso ver. 
Contemplar, contemplar enfim! 
Por isso eu canto 
Glória, glória, glória 
Ao Autor da minha fé. 
Oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir 
O som que vai abrir 
O encontro triunfal 
Rever amigos que 
Um dia, em Cristo, 
Foram feitos meus irmãos 
Agora, sim, podemos dar às mãos 
Pois temos todos um, 
Um só Senhor 
Eis o consolo 
Que envolve a minha vida 
O meu Senhor Jesus 
Que foi morto, sim, naquela cruz 
Voltará, voltará, ... enfim! 
Por isso, eu canto 
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Glória, glória, glória 
Ao Autor da minha fé. 
 

74. Os que confiam no Senhor 
Os que confiam no senhor 
São como os montes de Sião 
Que não se abalam 
Mas permanecem para sempre 
 
Como em volta de Jerusalém 
Estão os montes 
Assim é o senhor 
Em volta do seu povo 
 
Autoridade e poder 
Domínio em suas mãos 
Pois o senhor é Deus 
O senhor é rei dos povos 
 
Cale-se diante dele a terra 
Dobrem os joelhos ergam as mãos 
Pois o senhor é Deus 
O senhor é rei dos povos 
 

75. Perto quero estar 
Perto quero estar 
Junto aos teus pés 
Pois prazer maior não há 
Que me render e te adorar 
 
Tudo que há em mim 
Quero te ofertar 
Mas ainda é pouco, eu sei 
Se comparado ao que ganhei 

Não sou apenas servo 
Teu amigo me tornei 

Te louvarei, não importam as circunstâncias 
Adorarei, somente a ti, Jesus 
 

76. Pode um morto se levantar? 

Pode um morto se levantar? 
Pode um escravo se libertar? 
Pode um cego se dar visão? 
Ou se escolhe a salvação? 
 
REFRÃO: 
Escolhido fui, escolhido sou, 
Desde o princípio por Deus, Criador 
Escolhido fui, escolhido sou, 
Pela graça, pelo amor 
 
Não existia razão em mim 
Para o Deus santo escolher-me 
Sem exigência elegeu a mim, 
Pois nunca iria querer-lhe 

 
Na morte de Cristo o Salvador 
A morte nos foi derrotada 
Nem uma gota de sangue eficaz 
Em vão foi na cruz derramado  

 
Irresistível é a graça de Deus 
Ao que está morto em pecado 
É soberano o chamado do Pai 
Ao homem atraído e amado 

 
Em santidade por Cristo viver 
Vencendo o mundo e o pecado 
Nada, ninguém, nem a morte ou mal 
Afastam de Deus seus amados 
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77. Por tudo que tens feito 
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 o meu ser 
Homens: Te agradeço, meu Senhor 
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor (2 x) 
Te agradeço por me libertar e salvar 
Por ter morrido em meu lugar 
Te agradeço 
Jesus, te agradeço 
Eu te agradeço 
Te agradeço. 
 

78. Por que  dele e por ele 
Porque Dele por Ele 
Para Ele são todas as coisas 
Porque Dele por Ele 
Para Ele são todas as coisas 
 
A Ele a Glória 
A Ele a Glória 
A Ele a Glória 
A Ele a Glória 
 

79. Quão amáveis são 
Quão amáveis são os teus tabernáculos 
Senhor dos Exércitos 
A minha alma suspira e desfalece 
Pelos seus átrios 
O pardal encontrou casa 
E a andorinha ninho para si 
 
Eu encontrei teus altares 
Rei meu e Deus meu 

 
Bem aventurados aqueles que habitam 
Em tua casa 
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios 
Valem mais que mil 
O pardal encontrou casa 
E a andorinha ninho para si 
 
Pois o Senhor é sol e escudo 
Dá graça e glória 
Não negará bem algum 
Aos que vivem corretamente 
O pardal encontrou casa 
A andorinha ninho para sim 
 

80. Que bom é ao teu lado 
Que bom é ao teu lado estar 
Junto a Deus vamos sempre louvar 
Sempre quero te amar 

Não seja simplesmente a arte de falar 
Mas que eu possa sempre te ajudar 
Na hora em que você precisar 
Eu sei que é importante 
Vivermos em união 
Que não possa haver barreiras 
Em nossos corações 
E que o Espírito Santo 
Encha todo o nosso ser 
Do eterno amor do Senhor 

 

81. Quem nos separará? 
Quem nos separará do amor de Cristo 
Será tribulação, angústia ou perseguição 
Fome ou nudez, perigo ou espada 
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Porque estou bem certo 
De que nem morte, nem vida 
Nem anjos, nem principados 
Nem coisas do presente e nem do porvir 
Nem poderes, nem alturas 
Nem profundidade 
Nem qualquer outra criatura 
Poderá nos separar do amor de Deus 
Que está em Jesus Cristo 
Nosso Senhor, 
Que está em Jesus Cristo 
 
Nada, nada, poderá nos separar 
Nada, nada, poderá nos separar 
Do amor de Deus 
Que está em Jesus Cristo 
Nosso Senhor! 
 

82. Recebi um novo coração do pai 
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 abençôo, meu irmão, 
Preciosa é a nossa comunhão 
 
Somos corpos, assim bem ajustados 
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 
Uma família sem qualquer falsidade 
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor 
Uma família, vivendo o compromisso 
Do grande amor de Cristo 
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão 
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão 

 

83. Rendei graças 
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom.  
Porque a sua misericórdia, dura para sempre,  
Rendei graças ao Senhor. 

Rendei graças ao Deus dos deuses porque Ele é bom. 
Rendei graças ao Deus dos deuses porque Ele é bom.  
Porque a sua misericórdia, dura para sempre, 
rendei graças ao Senhor. 

 

84. Rendei graças (salmo 106) 
Aleluia! Aleluia! 
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom; 
Porque a sua misericórdia dura para sempre.  
Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, 
Ou anunciar os seus louvores? 
Louve a Deus! 

Felizes os que guardam a retidão, 
E o que pratica a justiça em todo o tempo. 
Lembra-te de mim, Senhor, 
Conforme tua bondade pra com teu povo. 
Glória dai! 

 
Salva-nos, Senhor, nosso Deus, 
E congrega-nos dentre as nações. 
Para que demos graças ao Teu nome, 
E nos gloriemos no teu louvor. 
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, 
De eternidade a eternidade; 
E todo o povo diga: 
Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! 

85. Se as águas do mar da vida 
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 



 22	  

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 e não olhes para trás 
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 
 
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 

 
86. Satisfação é ter a Cristo 

Satisfação é ter a cristo, 
Não há melhor prazer já visto 
Sou de Jesus, agora eu sinto 
Satisfação sem fim. 

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 coração, aleluia! 
 
Satisfação é não ter medo, 
Pois meu Jesus, virá bem cedo 
Logo, então, eu hei de vê-lo 
Satisfação sem fim. 

87. Seja engrandecido 
Seja engrandecido, óh Deus da minha vida, 
Tú És o Deus da minha salvação, 
És a minha Rocha, a minha segurança 
Meus lábios sempre Te exaltarão (2x) 
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, louvemos ao Senhor 
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), 
Aleluia, louvemos ao Senhor 

 
88. Se tu, minh’alma 

Se tu, minh’alma, a Deus suplicas, 
E não recebes, confiando fica 
Em Suas promessas, que são mui ricas, 
E infalíveis pra te valer. 

 
Por que te abates, ó minha alma? 
E te comoves, perdendo a calma? 
Não tenhas medo, em Deus espera, 
Porque bem cedo, Jesus virá. 

 
Ele intercede por ti, minh’alma; 
Espera nEle, com fé e calma; 
Jesus de todos teus males salva, 
E te abençoa, dos altos céus. 

 
Terás em breve, as dores findas, 
No dia alegre da Sua vinda; 
Se Cristo tarda, espera ainda 
Mais um pouquinho, e O verás. 

 

89. Somos raça eleita 
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Somos raça eleita, sacerdócio real 
Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor  
 
Afim de proclamarmos 
As virtudes daquele que nos chamou 
Das trevas para Sua maravilhosa luz  
Maravilhosa luz 
 
Somos gratos a Ti, Jesus 
Tremenda misericórdia 
Exaltaremos Teu nome 
 
Sobre todas as nações 
Sobre todas as nações. 

90. Sonda-me Senhor 
Sonda-me, senhor 
E me conheces 
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 
 

91. Tantas lutas, Tantas dores 
Tantas lutas, tantas dores 
Num deserto pareço estar 
Mas te entrego os meus temores 
Sei que em Ti, Senhor, posso confiar 

Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança 
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança 
Como é bom poder pertencer a um Deus de amor 
Como é bom poder confiar em tua fidelidade 
Eu descanso em Ti, eu espero em Ti 
Eu te adoro, Deus de amor 
 
Em Ti eu posso me alegrar 
Com ousadia declarar 
O Deus a quem eu sirvo 
Nunca falhou e não falhará 
 
Como é bom poder pertencer a um Deus de amor 
Como é bom poder confiar em tua fidelidade 
Eu descanso em Ti, eu espero em Ti 

 

92. Teus olhos revelam que eu 
Teus olhos revelam que eu 
Nada posso esconder 
Que nao sou nada sem ti, fiel senhor 
Tudo sabes de mim, 
Quando sondas o meu coração 
Sei que tudo podes ver, bem dentro de mim 
Leva minha vida, a uma só verdade 
Que quando me sondas, nada posso ocultar 

Sei, que a tua fidelidade 
Leva a minha vida mais além 
Do que eu possa imaginar 
Sei e não posso negar 
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Que os teus olhos sobre mim 
Me enchem da tua paz 

 

93. Tu és santo 
Tu és santo [Tu és santo] 
Poderoso [Poderoso] 
Tu és digno [Tu és digno] 
De todo louvor [De todo Louvor] 
Seguirei [Seguirei] 
Teus caminhos [Teus caminhos] 
Te amarei [Te amarei] 
Pra sempre [Pra Sempre] 
 
[Homens] 
E eu canto 
E louvo ao Rei que é digno 
E eu danço 
Me prostro 
Diante de Ti 
 
[Todos] 
Tu és meu Deus de paz 
Quero viver minha vida em Ti 
 
[Mulheres] 
Tu és o Senhor, 
O Rei dos reis, 
Todo poderoso, 
O Senhor das leis 
Deus Emanuel, 
O Grande Eu Sou, 
Príncipe da paz que ressuscitou 
Venceu na cruz dando salvação, 
Trazendo vida, paz e libertação 
És o Alfa, o Ômega, 
Princípio e Fim, 

Salvador, Messias, 
Tu és tudo pra mim 

[Todos] 
E eu canto 
E louvo ao Rei que é digno 
E eu danço 
Me prostro 
Diante de Ti 
 
[Todos] 
Tu és meu Deus de paz 
Quero viver minha vida em Ti 

94. Tu és soberano 
Tu és soberano sobre a terra                                                                 
Sobre os céus tu és senhor absoluto                                                        
Tudo que existe e acontece                                                                         
Tu o sabes muito bem tu és tremendo 
 
E apesar dessa glória que tens                                                                       
Tu te importas comigo também                                                                    
E este amor tão grande eleva-me                                                              
Amarra-me a ti tu és tremendo 
 

95. Tu estás assentado 
Tu que estás assentado no trono 
Sempre reinando, soberano 
Anjos cantando, homens louvando 
Deus reunindo o seu povo 
 
Ó, ó, Alfa, Ômega 
Cristo, filho 
Ó vem, ó vem, ó vem 
Senhor Jesus  
 
Ansioso espero a tua volta 
O grande dia em que tu virás 
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Então subiremos, contigo estaremos 
Pra todo o sempre, aleluia 

Maranata, Cristo 
Filho, Mestre 
Ó vem, ó vem, ó vem 
Senhor Jesus 

96. Tudo oh Cristo, a ti entrego 
Tudo ó Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui,  
Este mundo mau renego, ó Jesus me aceita a mim!.  
Tudo entregarei, tudo entregarei  
Sim por Ti Jesus bendito tudo entregarei  
 
Tudo ó Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei,  
Resoluto mas submisso, sempre sempre seguirei.  
Tudo entregarei, tudo entregarei  
Sim por Ti Jesus bendito tudo entregarei  

Tudo ó Cristo a Ti entrego, quero ser somente Teu,  
Tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu.  
Tudo entregarei, tudo entregarei  
Sim por Ti Jesus bendito tudo entregarei  
 
Tudo ó Cristo a Ti entrego, oh eu sinto Teu amor,  
Transformar a minha vida, e meu coração Senhor.  
Tudo entregarei, tudo entregarei  
Sim por Ti Jesus bendito tudo entregarei  

 
Tudo ó Cristo a Ti entrego, oh que gozo meu Senhor,  
Paz perfeita paz completa, glória glória ao Salvador.  
Tudo entregarei, tudo entregarei  
Sim por Ti Jesus bendito tudo entregarei 

97. Um dia lindo almejo eu encontrar 
Num dia lindo almejo eu encontrar 
A eterna glória que prometida está 

Gozo e alegria eu posso então eu sentir, 
Pois Jesus Cristo já está por vir 

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 salvar e dar paz, 
Ele foi tentado e não pecou jamais 
A Sua vida foi exemplo de amor 
Por isso eu canto: Ele é o nosso Senhor 

98. Vamos adorar a Deus 
Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus 
Vamos invocar seu nome, vamos adorar Deus. 
Ele veio em minha vida, em um dia especial, 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão por que eu digo que 
Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, 
Vamos adorar a Deus. 
 

99. Vejo a luz do senhor que brilha 
Vejo a luz do Senhor que brilha 
Bem no meio das trevas brilha 
Jesus Cristo é a luz deste mundo 
Nos acorda do sono profundo 
Brilha em mim, brilha em mim 

Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai 
Espírito de Deus, vem refulge em nós 
Faz transbordar sobre os povos Tua Graça e Perdão 
Vem ordenar que haja luz oh Senhor 
 
Eis que chego ao Teu trono incrível 
Mais finito ao intangível 
No Teu sangue precioso eu ouso entrar 
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Minhas sombras da alma vem dissipar 
Brilha em mim, brilha em mim 

 
Contemplando Tua majestade 
Teu reflexo em nossas faces 
Cada dia de glória em glória 
Mostrem sempre a Tua história 
Brilha em mim, brilha em mim 
 

100. Vejo o Senhor 
Vejo o Senhor, alto e sublime. 
Reinando no trono do meu ser. 

E ele é santo, e ele é santo, e ele é santo.  
Reinando no trono do meu ser. 
Tu és Senhor, alto e sublime. 
Reinando no trono do meu ser. 

 

101. Vem derrama paz 
Vem, derrama a paz! 
Vem, derrama as 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 que a glória seja dada a ti. 
Pelo que tens feito. 
Pelo que tens sido. 
Pelo que farás por nós. 
Pelo que farás por nós! 

 

102. Venho Senhor minha vida oferecer 

Venho Senhor minha vida oferecer 
Como oferta de amor e sacrifício; 
Quero minha vida a ti entregar 
Como oferta viva em teu altar. 
 
Pois pra te adorar foi que eu nasci 
Cumpre em mim o teu querer 
Faça o que está em teu coração 
E que a cada dia 
Eu queira mais e mais 
Estar ao Teu lado Senhor 
 
E que a cada dia 
Eu queira mais e mais 
Estar ai teu lado Senhor 
(Estar ao Teu lado), Senhor! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


