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A ALEGRIA
Vavá Rodrigues e Harrison G. Lima

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
E o amor que só tem quem já conhece a Jesus

Posso pisar numa tropa, e saltar as muralhas. Aleluia!
Cristo é a rocha da minha salvação; com Ele não há mais condenação
Posso pisar numa tropa, e saltar as muralhas. Aleluia!
15

A Batalha é do Senhor

Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo,
O Senhor mandou que eles não temessem pois daria a vitória
Abaixando a espada, levantando o louvor, porque a batalha é do Senhor
Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para o Seu louvor.
Canto vencedor na tribulação, crê somente, a batalha é do Senhor.
Quando algo mau te encontrar, confia no Senhor
Crê em Deus que não te deixará, Ele sempre perto está
Você pode erguer uma nova canção, porque a batalha é do Senhor!
Porque Ele é bom, Seu amor dura para sempre (2x)
Prá sempre e sempre!
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A BÍBLIA

A BÍBLIA É UM LIVRO ESPECIAL
COM ELA APRENDO MAIS SOBRE JESUS
ELE É MEU GRANDE AMIGO
EU QUERO O CONHECER MAIS
VOU LER A BÍBLIA TODO DIA MAIS E MAIS
VOU ENTRAR NO MEU QUARTO FECHAR MINHA PORTA
VAMOS FICAR JUNTINHOS, SÓ EU E O SENHOR
VOU PEGAR MINHA BÍBLIA VOU LER COM CARINHO
SEI QUE DEUS VAI FALAR COMIGO
A BÍBLIA É O PÃO QUE ALIMENTA
A FOME QUE ESTÁ EM MEU CORAÇÃO
É A PALAVRA DE JESUS QUE ME CURA E FORTALECE
VOU LER A BÍBLIA TODO DIA MAIS E MAIS
25

A cada momento

A cada momento eu sinto a presença do Senhor (2x)
Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar
E andando pelo caminho (2x)
A a a, Aleluia!
A a a glória a Deus!
30

A COMEÇAR EM MIM
Beatriz A.C. Cruz

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 Teu corpo cresça, sim
Rumo à perfeição.
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35

A Deus dai louvor
Todo ser
Todo corpo a Cristo dai louvor
Use as mãos e os pés,
A cabeça e a voz,
Com seu corpo dai louvor.
Com
Com
Com
Com
Com
Com

a
a
a
a
a
a

40

mão...
mão, outra
mão, outra
mão, outra
mão, outra
mão, outra

mão...
mão, com
mão, com
mão, com
mão, com

o
o
o
o

pé....
pé, outro pé....
pé, outro pé, a cabeça....
pé, outro pé, a cabeça e a VOZ!!!....

A GLÓRIA PERTENCE AO SENHOR
Nelson Bomilcar

A glória pertence ao senhor
Que é digno de todo o louvor
Cantar a canção de adoração
É o que nos devemos fazer
Pois tem em suas mãos o poder
A força, a honra, o querer
Louvemos então, com o coração
Louvar é a nossa expressão
Pois reina em toda a terra
E traz sobre nós tua paz
O Espírito Santo derrama a unção
Pra sermos de fatos cristãos
A glória pertence a Cristo
Que é digno de todo o louvor
Que cresça em nós o seu grande amor
Louvemos ao nosso Senhor
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A TI SENHOR
Gary Sadler

Nós Te buscaremos, seja dia ou noite
Vozes de oração e clamor ouvirás
Nós te louvaremos, Te exaltaremos
Consagrando nossas vidas em Teu santo altar
Seja incenso este louvor a Ti, Senhor
Agradável suba aos céus
A Ti, Senhor
60

A TI, Ó DEUS, FIEL E BOM SENHOR
Letra: Henry Maxwel Wright, 1901
Música: Willian Henry Monk, 1861

A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor
Eterno pai, supremo e benfeitor
Nós, os teus filhos, vimos dar louvor
Aleluia, Aleluia.
A Ti, Deus filho, salvador Jesus
Da graça a fonte, da verdade a luz
Por teu amor medido pela cruz
Aleluia, Aleluia.
A Ti, ó Deus, real consolador
Divino fogo santificador
Que nos anima e nos acende o amor
Aleluia, Aleluia
A Ti, Deus trino, poderoso Deus
Que estás presente, sempre junto aos teus
A ministrar as bênçãos lá dos céus
Aleluia, Aleluia.

03-Jul-13

Page 4 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
63

A verdade vos libertará

A verdade vos libertará, a verdade vos (2x)
Mas a mentira não (3x)
Temos a mentira, temos a verdade
Qual das duas é a sua realidade
A mentira traz o canto da cidade
Mas Cristo quer te dar toda a verdade
A verdade vos libertará, a verdade vos (2x)
Mas a mentira não (3x)
Agora é sua chance de escolher
Ou segue a Jesus ou vai se perder
Sereis em Cristo livres para valer
É só a verdade você escolher
A verdade vos libertará (3x)
A verdade vos
65

Abra os olhos do meu coração

Abra os olhos do meu coração (2x)
Quero Te ver, quero Te ver Senhor
Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória
Derrame teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo (2x)
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo, quero Te ver
Quero Te ver, quero Te ver
Eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar
Quero te ver
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Aclame ao Senhor

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
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 (3x)
prá mim
70

ADORAÇÃO - I
David Ramos e Eduardo j. Jesus

Vejo o semblante tão sereno
Paz, tranquilidade e amor pra dar
É Deus que se faz gente
Que sente a dor latente e quer livrar
A Ele todo o meu louvor e adoração
Expressão maior do coração
Mais que a minha vida
Tudo te ofereço meu Senhor
Todo elogio cabe a Ti
Honra e glória
Toda admiração
Todo o elogio cabe a Ti
Gratidão
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ADORAÇÃO - II
Cezar W. Elbert

Os céus manifestam Tua glória Senhor
E todo o universo, proclama Teu louvor
E ao Deus que tudo criou
Nós exaltamos, criador Deus de amor
Tuas obras manifestam, Tuas maravilhas Senhor
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Adorai em Majestade
Ron Kenoly

Adorai em majestade
Toda glória seja dada a Cristo Jesus
Adorai, em santidade
Vinde louvai, e vos prostrai aos pés da cruz
Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome
Adorai, glorificai, Jesus Cristo, o Rei
Adorai, em majestade
Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis

Majesty
Worship His majesty
Unto Jesus
Be all glory power and praise
Majesty
Kingdom authority
Flows from His throne
Unto His own
His anthem raise
So exalt
Lift up on high
The name of Jesus
Magnify
Come glorify
Christ Jesus the King
Majesty
Worship His majesty
Jesus who died
Is now glorified
King of all kings
Jesus who died
Is now glorified
Jesus who died
Is now glorified
Jesus who died
Is now glorified
King of all kings
Amen
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ADORAI Ó POVO DE DEUS
Jorge Rehder

Adorai ó povo de Deus
Reina o Senhor,
De corações abertos pra Deus
Adorai ao Senhor.
Buscai a Deus o seu poder
A sua presença de amor
Lembrai-vos das maravilhas que fez
Alegrai-vos no seu louvor
Dizei a todos em alto e bom som
Reina o Senhor
Soberano rei das nações,
Reina o Senhor
Alegrai-vos,
Alegrai-vos,
No seu Louvor
110

ADORAMOS
Guilherme Kerr Neto e Jorge Rehder

Ô, Ô, Ô Te adoramos ó Senhor!
Pelos dias passados, teu cuidado de Pai
Como nos tens guardado, ao Senhor adorai.
Ô, Ô, Ô Te adoramos ó Senhor!
Pelos dias presentes, tua presença de amor
Tu és Deus paciente, te adoramos, Senhor.
Ô, Ô, Ô Te adoramos ó Senhor!
Pelos dias futuros e a certeza da fé,
Nos sentimos seguros, mesmo contra a maré.
Ô, Ô, Ô Te adoramos ó Senhor!
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Agnus Dei

Aleluia! Aleluia! Santo és Tu ó Cordeiro de Deus (2x)
Aleluia! Santo! Santo! É o Cordeiro do vivo Deus!
Digno Tu és! Digno Tu és, de todo louvor!
Santo! É o Cordeiro do vivo Deus!
Digno Tu és! Digno Tu és!
Amém
120

AGORA É TEMPO

O amor, a esperança, a paz de Deus, a sua justiça,
A fé, a alegria
Completam minha vida.
Estou curado, completo, e nascido na sua justiça.
E vivo no meu Deus e ele vive em mim.
Cheio da esperança de Deus,
Refletindo a sua glória,
Agora é tempo de louvar,
Agora é tempo de ofertar.
Meus pensamentos, sonhos, planos
Entrego a ti, meu Deus.
Agora é tempo de viver pra ti.
Agora é tempo de te buscar
Agora é tempo do teu reino vir.
130

AGRADEÇO

Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer
Por Tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer, com todo o meu ser
Te agradeço, meu Senhor (2x)
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar te agradeço
Jesus Te agradeço, eu Te agradeço, te agradeço
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ÁGUA CRISTALINA
Pr. Walter Lima Filho

Como água cristalina
De um rio que vai pro mar,
A minh´alma vai a Ti
Só pra Te adorar
E cantar Tua bondade,
Ó Senhor, meu bom Jesus.
Aleluia! Ó minh´alma ao Senhor louvai
Assim como a relva verde
Na encosta da montanha,
O meu amor diante de Ti,
Do mesmo modo se esparrama,
Se apagando em tua grandeza,
Minha rocha, meu Jesus.
Aleluia! Ó minh´alma ao Senhor louvai.
Como a abelha necessita no néctar de uma flor
Eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor,
Pois Tu és o meu auxílio,
Minha vida e minha paz.
Aleluia! Ó minh´alma ao Senhor louvai.
150

AJUNTAMENTO
Jorge Camargo

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 vem bendizer-te
E a uma voz oferecer-te, Teus louvores, súplicas e anseios,
Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre como foste outrora.
No correr da história revelando teu amor; Deus, bendito, Rei e Salvador
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ALELUIA
Marta Kerr

Tão calmo como a chuva de verão,
Tu me tocas e me enches de gozo.
Tão suave como a brisa que aqui passa
Deixas de graça e o amor de um esposo
Aleluia! Eu te louvo e te canto porque dizes
Que tão linda como esta bênção me será a de amanhã
Tão doce como o som que vem do mar,
Tu me falas pra mostrar o caminho
Tão manso que eu me calo pra escutar
Tua voz de perdão e caminho.
165

Aleluia Cristo vivo está

Aleluia, Cristo vivo está,
A morte foi vencida, o sepulcro foi deixado
Jesus vive pra sempre, Cristo vive! Ele vive!
Ele é o alfa e o ômega,
O princípio e o fim, a maldição foi quebrada,
do pecado estamos livres
Jesus ressuscitou, Cristo vive! Ele vive!
Aleluia Cristo vivo está
170

ALELUIA, SALVAÇÃO E GLÓRIA

Aleluia, salvação e glória, honra e poder
Pertencem ao nosso Deus.
Canta Aleluia, vem dar-Lhe glória
Exaltai Seu nome, Jesus é o Rei dos reis.
Aleluia. Salvação e glória...
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ALGO MAIS
Wolô

Antes mesmo que eu fosse alguém,
Tu me amaste e disseste vem.
Mesmo sendo tão rebelde e vão,
Tu me amaste, e me estendes-te a mão.
Já me deste tanto amor e paz
Que eu só te peço uma coisinha a mais,
Pra que eu possa cumprir a minha parte
Ensina-me, Senhor, amar-te
190

ALIANÇA - I
Jorge Rehder

Jesus tomou o pão
E repartiu a cada um
Tomai e comei, este é o meu corpo
Oferecido por vós
Fazei isto em memória de mim
Fazei isto em memória de mim
Também tomou o cálice
E o deu a cada um
Tomai e bebei, este é o meu sangue
Oferecido por vós
Este sangue é a nova aliança
Este sangue é a nova aliança
Como igreja nos levantamos
Em teu louvor
No teu corpo e teu sangue
Nos unimos no amor
Te adoramos, te bendizemos
Rei dos Reis e Senhor
Desde agora e para sempre, amém!
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ALIANÇA - II

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.
Aliança no Senhor, eu tenho com você.
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre prá te amar, prá te aceitar,
E para te pedir: perdoa-me, irmão!
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai 2 x
Somos um no amor de Jesus
Somos um no amor de Jesus
210

2x

AMANHECEU
Ederly p. Chagas e Artur Mendes

Noite escura sem luar, Tristeza brisa cai,
Em minh´alma solidão, Fria sombra faz.
Se esta noite não se vai
Do meu coração
Sinto a vida me passar
Triste, sem amor.
Mas vejo em mim a vida transformar,
Vem Jesus o sol e traz a luz,
E o dia vem e vai ficar,
A noite não vai mais voltar
Amanheceu no coração, chegou Jesus!
220

Amazing Grace (Preciosa Graça de Jesus)

Preciosa graça de Jesus um infeliz salvou!
Eu cego estava, deu-me luz; perdido, e me buscou!
A graça, então, meu coração do medo libertou.
Oh! Quão preciosa salvação que a graça me ganhou!
Perigos mil atravessei e a graça me valeu;
Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu.
Promessas deu-me o salvador e nele eu posso crer;
É meu escudo e protetor em todo o meu viver.
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AMIGO DE DEUS

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.
235

Amigo Eterno

Um amigo achei, mais que um irmão. Sinto seu amor, em meu coração
Jesus, Jesus, Jesus... amigo Eterno
Trouxe-me esperança, doce amor fraterno. Não sei mais viver sem te ter por perto
Jesus, Jesus, Jesus... amigo Eterno 2x
Amor revelado a mim,
Falarei a todos sobre Ti
Jesus... meu amigo Eterno
Jesus, Jesus, Jesus... amigo Eterno 2x
Jesus, Jesus ... Louvarei teu nome... meu amigo Eterno
240

AMO O SENHOR
Aristeu Pires Júnior

Amo o Senhor porque sei que Ele ouve
A minha voz quando estou a clamar.
Inclinou-me seus ouvidos quando estive a suplicar.
Volta ó alma ao teu sossego.
E descansa no Senhor.
Lança fora todo o medo.
E confia no seu amor.
E andarei na sua presença
E enquanto eu viver, o louvarei.
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Ao orarmos, Senhor,
Vem encher-nos com Teu amor,
Para o mundo agitado entender,
Cada dia Tua vida viver.
Nossas vidas, vem, pois, transformar,
Refrigério prá alma nos dar.
E agora, com outros irmãos
Nos unimos a Ti em oração.
AO QUE É DIGNO

260

Ao
Ao
Ao
Ao

que
que
que
que

é
é
é
é

digno
digno
digno
digno

de
de
de
de

receber
receber
receber
receber

a glória,
louvor
a glória
louvor

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, Cordeiro de glória
E exaltemos sua incomparável majestade
Ao que vive para sempre,
Ao grande “Eu sou”
A Jesus
270

AO QUE ESTÁ SENTADO
Jorge Himitian

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!
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AO SENTIR

Ao sentir o mundo ao meu redor
Nada vi que pudesse ser real
Percebi que todos buscam paz,
Porém em vão,
Pois naquilo que procuram
Não há solução.
Só em Jesus a paz real eu pude encontrar
O Seu amor pude experimentar
Me entreguei a Cristo
E a vida eterna vou gozar.
Posso ver que você não é feliz
Vou dizer que não pode ser feliz
Se continuar a procurar em vão
Em caminhos que não trazem solução
Não trazem solução
Só em Jesus a paz real você vai encontrar
O Seu amor vai experimentar
Venha a Jesus Cristo
E a vida eterna vai gozar.
285

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
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus (2x)
Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
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AQUELE QUE TEM OS MEUS MANDAMENTOS

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
Esse é o que me ama (2 x)
Aquele que me ama será amado por meu Pai
E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Aquele que tem…
300

AQUI VIEMOS TE ADORAR

Aqui viemos te adorar, ó Cristo,
Proclamar o teu poder.
Nos levantamos para o teu louvor
Senhor Jesus, Rei Salvador.
Aqui viemos por amor, ó Cristo!
Aceita a nossa adoração.
Que a nossa vida no altar de Deus
Confirme a nossa oração.
310

ASSIM DIZ O SENHOR

Assim diz o Senhor:
A palavra que sair da minha boca não voltará vazia
Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo em que a enviei.
Com alegria saireis, e em paz sereis guiados
Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante vossa face
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320

Pra ser apenas um amigo a mais,
Só chamado nas horas fatais.
Pra ser falado em conversas banais,
Assim ele não quer.
Pra ser lembrado em notas musicais
Que a mente vai chutar pra trás
Pra ser figura, quadro de murais,
Assim Ele não quer.
Pois quem criou o mundo
Não pode ser segundo.
Não ocultou seus passos,
Mas abriu seus braços.
Pra dar salvação
Jesus morreu primeiro,
Pra ser primeiro,
Eis a questão.
BATAM PALMAS ( SALMO 47)

330

Jorge Rehder

Batam palmas de alegria,
Cantem todos ao Senhor,
Porque Deus é Deus tremendo,
É o grande Rei.
Ele
Ele
Ele
Ele

está no trono Santo,
reina entre as nações,
é poderoso Deus,
domina tudo.

Deus é o grande rei do mundo inteiro
Chefe de todos, Deus, é o primeiro.
Ele habita entre os louvores,
Ele vem na adoração
Ele guarda o seu povo:
“Glória a Deus!”
Deus é o grande rei do mundo inteiro
Chefe de todos, Deus, é o primeiro.
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BEM CEDO EU TE BUSCAREI

Bem cedo eu te buscarei,
De madrugada eu me achegarei a ti.
Minha alma te busca e sede tem,
Para ver tua glória e teu poder.
Meu socorro vem de ti
E na sombra de tuas asas eu me alegrarei.
Minha alma está apegada a ti
Porque tua destra me tem sustentado.
Oh! Tua destra me tem sustentado.
343

Bem mais que tudo
Michael Smith

Bem mais que as forças, poder e reis
Que a natureza e tudo o que Ele fez.
Bem mais que tudo, e todo nosso ser...
Tudo Ele criou com Seu poder.
Além dos reinos, da imensidão,
E da beleza de toda a criação
E das riquezas, tesouros sem valor
Nada é comparável ao seu amor!
Foi na cruz que Ele se entregou
O meu Jesus, rejeitado me amou
Como a flor pisada sobre o chão
Levou a dor... Pensou em mim... Com seu amor
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Bem Supremo (Antes eu te conhecia)
Adhemar de Campos

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
Sendo pois teu filho venho te dar louvor.
Que bom é tua vida em minha vida
Que glória é tua vida em minha vida
Me alegro com tua vida em minha vida
350

BEM VINDO À FAMÍLIA

Bem vindo à família, é bom estar aqui,
Para compartilhar e aprender a amar.
Que sejamos prá você,
o que Deus quer de nós,
Uma família em que possa confiar.
Que amemos uns aos outros,
como Ele nos amou.
Que só falemos coisas boas
e de Seu amor.
Que o Santo Espírito
nos guie em oração,
Então vamos ser da família.
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BÊNÇÃO APOSTÓLICA (II Coríntios 13:13)
Pr. Walter de Lima Filho

Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
E o amor de Deus,
E a comunhão do Espírito Santo
Sejam com todos vós.
Amém!
370

BENDIREI AO SENHOR (Adaptação Salmo 34)
Sérgio Ricardo Leoto

Bendirei sempre ao Senhor
E meus lábios cantarão louvor
Gratidão e amor
Pois em grande aflição busquei
Meus temores eu Lhe confessei
Com amor me acolheu
Minha alma aquietou
Do medo Ele me livrou
Ó provai e vede que o Senhor é bom
Ó cantai a uma voz que o Senhor é bom
380

BENDIZEI AO SENHOR
José Washington Gomes de Campos

Bendizei ao Senhor
Vós todos, bendizei!
Servos do Senhor que assistis
Em Sua casa nas horas da noite
Bendizei ao Senhor!
Erguei as mãos para o santuário
E bendizei ao Senhor
De Sião te abençoe o Senhor
Criador do céu e da terra
Bendizei ao Senhor!
Bendizei ao Senhor, vós todos,
Bendizei!
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BOM É RENDER GRAÇAS
Sérgio Ricardo Leoto

Bom é render graças ao Senhor,
E cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo,
Anunciar de manhã Tua misericórdia,
E, durante as noites, Tua fidelidade.
Ó Senhor como é bom Te louvar.
Pois me alegraste com os Teus feitos;
Exultarei nas obras das Tuas mãos.
Quão grandes, ó Senhor, são as Tuas obras!
E Teus pensamentos, que profundos são!
Ó Senhor, como é bom Te louvar.
400

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 essa união
Nunca falte para nós.
405

Brilha em Nós
Michael W Smith

Pai, deixa a luz, tua santa luz, brilhar em nós! (bis)
Ó vem abençoar, e vida nos dar, e nos guiar na escuridão.
Deixa a luz brilhar em nós!
Pai, deixa a paz, tua graça e paz virem sobre nós! (bis)
Ó vem abençoar, e vida nos dar, e nos guiar na escuridão.
Deixa a paz vir sobre nós!
Pai, deixa o amor, teu eterno amor, vir sobre nós!(bis)
Ó vem abençoar, e vida nos dar, e nos guiar na escuridão.
Deixa o amor vir sobre nós! Deixa a paz vir sobre nós! Deixa a luz brilhar em nós!
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BRILHA JESUS BRILHA (SHINE JESUS SHINE)
Graham Kendrick - Tradução: Guilherme Kerr
e Jorge Camargo

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, ó Senhor!
Eis me achego ao teu trono incrível, do mais finito ao intangível,
Por teu sangue precioso eu ouso entrar.
Minhas sombras da alma vêm dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!
Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história.
Brilha em mim, brilha em mim!

Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me
Shine, jesus, shine
Fill this land with the father's glory
Blaze, spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light
Lord, i come to your awesome presence
From the shadows into your radiance
By the blood i may enter your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me, shine on me
As we gaze on your kingly brightness
So our faces display your likeness
Ever changing from glory to glory
03-Jul-13

Page 24 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
Mirrored here may our lives tell your story
Shine on me, shine on me
420

BUSCAI PRIMEIRO
K. Lafferty

Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça
Todas as coisas vos serão acrescentadas,
Aleluia!
Nem só de pão o homem viverá
Mas de toda palavra que procede da boca de Deus
Aleluia
430

CALMO, SERENO E TRANQÜILO

Calmo, sereno e tranqüilo
Sinto descanso neste viver
Isto devo a um amigo
E só por Ele pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador
Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus.
Triste foi Sua história
Levado a cruz sem pecado algum,
Só porque me amou
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador
Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus.
Com Deus, com Deus
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CAMINHO ESTREITO
Ederly P. Chagas

No tempo distraído em viver
Tu podes Ter caído por não crer
Em cada parte sempre há setas pra seguir
Ocultas em sua mente há nuvens onde ir?
Caminho largo aponta direção,
Mas no final desponta perdição...
Ao lado desta estrada caminho estreito tem:
A porta é apertada, mas leva à vida além.
Ouve meu irmão o que Deus te quer falar
Tome a direção que hoje Cristo quer te dar.
O dia de hoje vives, sem saber
O teu querer é livre pra escolher
Os dois caminhos perto estão.
A responder-te Vem!
Só um, porém, é certo, cuidado, pense bem.
Ouve meu irmão o que Deus te quer falar
Tome a direção que hoje Cristo quer te dar,
Que hoje Cristo quer te dar vida eterna.
445

Canção de Jó
Sérgio Pimenta

Bem sei que tudo podes,
e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem
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CANÇÃO DE SE DAR
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

Nossos corações vem hoje cantar
Tantas bênçãos desse amor
Que a Terra Cristo mandou
Nossas almas pra salvar!
Vem agora! Dar a Cristo a vida
Benção esquecida
Dê a vida ao Salvador
E receba o seu amor,
E receba o seu amor.
Quando a noite vem me cercar,
Seu cuidado e proteção
Quero, então, bem alto cantar,
A paz que tenho em meu coração
É preciso forças pedir,
Ao Senhor da criação
Para a vida prosseguir,
Com amor no coração.
460

Cantai, Pois

Cantai pois a vitória é nossa
O inimigo afundou-se no mar
Cantai, pois a batalha é ganha
As coisas velhas ficaram pra trás.
Vencidas as barreiras que nos impediam
Entremos na terra de Canaã
Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia!
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Cantarei Teu Amor
David Quinlan

Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração, deixando Tua cura entrar
Me alegro por Te pertencer; levantarei as minhas mãos
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te
Cantarei Teu amor para sempre (2x)
Meu coração exulta de alegria e gozo
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria
480

CANTO TRISTE
Lamartine Posella Sobrinho

Canto um canto triste, triste de doer.
Canto pra não chorar, choro que vem do coração.
Canto pra ver se a vida tem poder para curar,
Curar as minhas feridas.
Canto pra não dizer que o pranto é meu viver.
Canto com alegria,
Pois na vida eu conheci a verdade,
A razão que eu tanto procurava pra não sofrer
Por que você não ouve o que eu tenho pra lhe dizer?
Jesus restaura, Ele sara (Ele) guarda alegre o coração.
Que grande amigo será que segurança terá.
Gozo, paz e muito amor.
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CASTELO FORTE
Letra: Martinho Lutero, 1529
Port. Jacob Eduardo Von Hafe, através do
espanhol, 1886

Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada
Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada
Com força e com furor, nas prova o tentador
Com artimanhas tais, e astúcia infernais
Iguais não há na Terra
A nossa força nada faz, estamos nós perdidos
Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz
Senhor dos altos céus, que, sendo o próprio Deus
Triunfa na batalha
Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza
Pois ela nos ajudará com armas de defesa
Se temos de perder família, bens, poder,
E, embora a vida vá, por nós Jesus está
E nos dará seu reino.
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CASTELO FORTE (v. SH)
Letra: Martinho Lutero, 1529
Port. Jacob Eduardo Von Hafe, através do
espanhol, 1886

Versão do CTP - USAR ESTA
Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo.
Com Seu poder defende os Seus, em todo o transe agudo.
Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel,
Astuto e mui rebel: igual não há na terra.
A força do homem nada faz, sozinho está perdido.
Mas nosso Deus socorro traz em Seu Filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus
E, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
Se nos quiserem devorar, demônios não contados,
Não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal, com seu plano infernal,
Já condenado está; vencido cairá, por uma só palavra.
De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza.
E nada nos assustará, com Cristo por defesa.
Se temos de perder família, bens, poder, se tudo se acabar,
E a morte, enfim chegar, com Ele reinaremos.
510

CELEBRAI A CRISTO

Celebrai a Cristo, celebrai!} 4 x
Ressuscitou, ressuscitou.Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou
Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.
Celebrai a Cristo, celebrai! } 4x
Cantarei a Deus um cântico novo
Louvá-lo-ei no Seu santuário
Com instrumentos, adufes e danças
Todo ser vivente, louve ao Senhor! (Jesus)
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CELEBRAI COM JÚBILO

Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
Porque o Senhor é bom e eterna a Sua bondade.
E a Sua fidelidade, de geração em geração.
Aleluia! Glória Aleluia!
530

CHEGUE PERTO DE TI
Jorge Camargo e Guilherme Kerr Neto

Chegue perto de Ti esta minha oração
Dá ouvidos ó Deus ao meu clamor a Ti.
Pois por dentro vou mal
Emoções vão pior,
Estou cercado ao redor,
Vou morrendo, ai de mim, Senhor!
Chegue perto de Ti este meu reclamar
Pois de noite e de dia em venho suplicar.
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COISA SÉRIA
Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr Neto

Olha que a coisa é séria maninho,
É para vivenciar,
É pra não falar apenas certinho,
Sem ter vida pra mostrar
Pois, o tempo passa logo, maninho,
E essa de aproveitar
Pode parecer até bom caminho,
Mas, no fim amargará.
Olhe, está em tuas mãos,
Abrir teu coração para o que Deus falou.
Responderes, sim ou não, é tua decisão.
Ao seu imenso amor
Preste muita tenção, não é religião,
E nem novas éticas,
Falo ao teu coração, de uma direção
Pra uma vida autêntica.
Falo de ser um cristão,
Mas, de viver pra Cristo
E não de fé semântica.
QUEM QUISER
Adaptação I Pedro 3:10
Jorge Rehder
Quem quiser a vida amar
E ver melhores dias,
Tempos de alegria,
Deve evitar falar só por falar,
Parar de mentir,
Agir de má fé,
Apartar-se do mal,
Praticar todo o bem.
Se empenhar pra alcançar a paz.
Porque os olhos do Senhor
Estão sobre os sinceros,
Humildes e retos de coração.
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COMO AGRADECER

Como agradecer por tudo quanto Deus tem feito a mim
Coisas imerecidas que demonstram seu amor por mim
As vozes de milhões de anjos
Não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser
Que só pertence a Ti
A Deus toda glória (3x)
Que por nós tanto fez
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me
A Deus toda glória, que por nós tanto fez
Quero viver aqui para o Senhor sempre louvar
E se o louvor vem a mim, ao Senhor eu vou levar
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me
A Deus toda glória, que por nós tanto fez
550

COMO O NASCER DO SOL
Sérgio Pimenta

Bem mais além, do que a razão
Possa alcançar
Quem fez o céu, quem fez a terra e o mar
Quem ensinou o amar, fez o amor se encontrar
Fez o amor se revelar, cada dia é sempre novo
Como o novo nasce sempre o sol.
N’ele o amor crescerá, sob a sombra da sua cruz
N’ele o amor seguirá, sobre o brilho da sua luz
Em Cristo Jesus o amor viverá seguro,
Cada dia sempre novo, revelando sempre novo,
Como novo nasce sempre o sol.
560

COMO RIBEIROS (Adaptação de Provérbios 2
Jorge Camargo e David A. Ramos

Como ribeiros de águas
Assim é o coração do rei
Nas mãos do Senhor.
Deus que é o dono de todo o poder
Move, segundo o Seu bem querer,
O coração do rei.
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COMO SUSPIRA A CORÇA
Silvia Breternitz

Como suspira a corça
Pelas correntes das águas
Assim por Ti, ó Deus,
Suspira a minh’alma
A minh’alma tem sede de Deus
Do Deus vivo!
Quando irei e me verei
Perante a face de Deus?
580

COMUNHÃO E ADORAÇÃO

Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor
Sua glória como um rio está neste lugar
Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós
Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está
Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus pai, o autor da criação
No Seu trono ouvindo Ele está o nosso louvor
Sua igreja bem unida, nem um mal poderá destruí-la
Ela é forte e poderosa, sobre a terra prevalecerá
590

Congregados Aqui

Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós.
Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem.
Seu Espírito ele vai derramar; uma igreja forte edificar.
Prá louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história
Escrever através de nossa vida.
Teu querer desejamos; cumpre em nós os teus planos;
Vem, Senhor, e reina hoje aqui!
FINAL: Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor, e reina hoje aqui!

03-Jul-13

Page 34 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
600

CONSAGRAÇÃO
Marta Kerr

Seja o meu canto
Para sempre só pra Te louvar
Seja, tão somente, eternamente
Pra Te adorar.
Seja o recado
Que Tu tens hoje aqui pra dar,
Mas possa eu trazer na mente,
Que Tu és quem o dá!
Seja minha vida
O padrão naquilo que eu falar,
No procedimento, o exemplo aos fiéis levar.
Na pureza grande e também na fé e no amor,
Mas possa eu lembrar-me sempre,
Que dependo de Ti, Senhor
610

CONSAGRAÇÃO e LOUVOR AO REI
Anderson Matos e Marcelo de Mattos

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou
De gratos louvores transborda o meu coração
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor
Prá te exaltar com todo meu amor
Eu te louvarei conforme a Tua justiça
E cantarei louvores pois tu és Altíssimo
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver
Cantarei e contarei as Tuas obras
Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar
E todo ser que neles há
Toda Terra celebra a Ti com cânticos de júbilo
Pois Tu és o Deus Criador
Toda 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
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CONTEMPLAÇÃO
Jorge Rehder e Nelson Bomilcar

Ao acordar, ao respirar,
Ao ver raiar um novo dia
Sinto a constância do teu amor
Sinto a presença do teu calor
Sinto tuas mãos a me envolver, ó Senhor!
Ao perceber, tenho prazer
Na criação tão bela e doce
Vejo a grandeza do teu poder,
Veja a beleza do teu querer
Vejo a fraqueza que há em meu ser, ó Senhor!
Quero louvar! Quero adorar!
Quero honrar teu nome
Quero te dar todo meu ser,
Sempre te bendizer!
625

Convém

Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém (2x)
Convém que eu te louve, convém que eu te adore
Convém que eu te exalte, convém que eu te ame
Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti Senhor (2x)
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém (2x)
Convém ser honesto, convém a verdade
Convém ser mais puro, convém santidade
Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti Senhor (2x)
Fui comprado por preço de sangue no alto da cruz
Não há como agora o mundo querer me enganar
Responda, ó morte, onde está a tua vitória?
Pois com asas de águia sobre ti voarei!
Até o sofrimento pra mim é a glória
Porque a vida eterna em Cristo eu alcançarei
Convém alegria, convém a unidade, convém a esperança. convém santidade
Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente
Mais de ti Senhor (2x
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CONVITE
Jorge Rehder

Eu te convido para cearmos
A mesa está posta
Escolha o lugar
Esta é a festa do pão e do vinho
Que eu ofereço
A quem mais chegar
Vamos celebrar
Minha hora, o meu amor
Que nos torna irmãos
Refazendo a paz
Vamos celebrar
Vida nova neste amor
Reconciliação na cruz
Isto é meu corpo, trigo moído
Vida doada, o pão do perdão
Isto é meu sangue, nova aliança
Tornando em vinho de libertação
635

Cordeiro Santo

A Tua cruz, o Teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez
Santidade é a minha adoração
Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minh´alma
Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador
640

Corpo e Familia

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 corpo, e assim bem ajustado.
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor
Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor
Uma familia vivendo o compromisso do grande amor de Cristo
Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão
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CRISTO É MEU
Kurt Kaiser - Tradução: Carlos Osvaldo

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, a paz que eu sinto
Quero ver em cada coração.
Quero amar como Cristo amou,
O seu sangue por derramou
Quero, então, cantar, ao Seu lado andar
Toda a vida Lhe entregar
660

CRISTO É REAL
Kurt Kaiser

A vida que em Cristo achei parece um sonho ser,
Não há lugar em que o amor possa sobreviver.
Eu dei a vida a Cristo, ganhei o seu perdão
Então, eu vi surgir a nova paz no seu coração.
Pois Cristo é real, Cristo é real.
Pode um sonho parecer, mas,
Cristo é real !
Dar-lhe graça ao que ganhei, Jesus me disse assim,
Pois muito além do que eu der, meu Deus dará pra mim
Eu olho, então, as flores criadas por meu Deus,
Pra provar ao mundo, o grande amor aos que são seus.
O amor maior meu Deus provou ao pobre pecador
Seu Filho, ao mundo, Ele mandou pra ser o Salvador
Amigo, Deus te ama, quer dar-te a salvação.
Entrega, hoje, ao meu Senhor, todo o teu coração.
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CRISTO É SENHOR
Jorge Camargo

Ele Se humilhou
Sendo obediente até a morte
E morte de cruz,
Sim, Cristo Jesus Se humilhou
Mas, Deus O exaltou
Dando-lhe um nome soberano
E ao nome de Jesus
Se curvarão todos os povos
No céu, no mar
Na terra e em todo o lugar
Todo o joelho se dobrará
Todas as línguas confessarão
Jesus Cristo é Senhor!
Jesus Cristo é Senhor!
690

CRISTO, MEU MESTRE
Ederly Pinheiro Chagas e Artur Mendes

Cristo, meu mestre, Sua vida doou.
Triste seu rosto, pela morte esperou.
Mesmo que nisto tu não viste valor
Lembra que existe, Ele é teu Salvador
E o pranto derramado
No lugar que sofreu,
Era parte do pecado, o lugar era teu.
Ama e vive
Quem por Ti se entregou.
Chama, revive, esse Dom que mostrou.
Tenta calar-te, Sua voz vais ouvir,
Sente amar-te e de paz te cobrir.
E o pranto transformado, o amor que Te deu.
É o tanto perdoado, podes Ter, Ele é teu.
Cristo, meu mestre, quem por ti se entregou
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DE TODAS AS TRIBOS - II

De todas as tribos, povos e raças,
Muitos irão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações
Virão a teus pés se prostrar.
E adorar ao rei, que é digno de louvor
Digno de louvor, digno de louvor
E amor, e amor.
E todas as vozes, em um só coro,
Para o Senhor exaltar;
Diante do trono, de mãos levantadas,
Para expressar o perfeito louvor.
720

DE TODO O MEU CORAÇÃO
Jorge Rehder

De todo o meu coração, ó Senhor
Eu louvarei e te adorarei
As maravilhas que fazes, ó Deus
A outros direi, eu contarei
Em ti eu me alegro, Senhor
A Alegre a ti cantarei
Tu és o motivo maior
De só viver pra teu louvor
Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim
Refúgio terei, seguro estarei
Junto ao teu trono de graça, Senhor
Eu viverei, descanso acharei
De todo o meu coração
Na presença de amados irmãos
Recebe a minha canção de amor
Oferta suave de um adorador
Oferta suave de um adorador
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DEIXA DE BRINCADEIRA
Aristeu Pires Júnior

Eu olhei e vi o sol, o mundo, a flor, o homem,
O universo, a fome, me deixei levar.
Mas vi que a vida passa e sem saber pra onde,
Sem sentir o amor de quem morreu de amar.
Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar
A chama da fogueira, o amor verdadlaro que Deus quer dar
Deixa de lado a fossa, escuta a voz, saibas que Jesus quer falar
Veja que amor tremendo, Jesus, morrendo naquela cruz,
Só por ti amar.
735

DEIXA O SALVADOR TE AJUDAR

Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão,
Com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir?
Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar.
Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar,
Ó abre teu coração, aceita já seu perdão;
Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar.
Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás.
Tu precisas de segurança e o conforto que só Cristo dá.
O seu Santo Espírito gozarás, sua paz em ti habitarás
Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá.
740

DESCANSA OS OLHOS (Adaptação Salmo 121
Sérgio Ricardo Leoto

Descansa os olhos no Senhor
Quando a angústia chegar
Descansa os olhos no Senhor
Só d’Ele o socorro virá
Não permitirá teus pés
Cheguem a tropeçar
Pois te susterá
Tua vida guardará
Ele é teu Senhor
Socorro presente está.
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Deus da minha vida
Thalles Roberto

Deus meu, Pai meu, Amor meu, Tudo, razão de tudo!
Deus meu, Ar meu, Farol, o farol que eu preciso, como eu preciso!!
Eu preciso Te sentir todo dia!
E olhar pra Tua luz pra não me perder!
Meu Senhor, Tu és a minha alegria, e eu preciso!!
Deus da minha vida, fica comigo
Sou a Sua casa, mora em mim
Deixa eu Te dizer o que eu preciso, Pai
Eu preciso do Senhor!!
750

Deus De Promessas
Davi Sacer, Verônica Sacer e Ronald Fonseca
(Ministério Apascentar de Nova Iguaçu)

Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim
E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor
Posso até chorar, mas alegria vem de manhã.
És Deus de perto e não de longe
Nunca mudaste, Tu és fiel!
Deus de aliança, Deus de promessas
Deus que não é homem pra mentir
Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Mas Tua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for, eu sei Quem luta por mim
Seus planos não podem ser frustrados
Minha esperança está nas mãos do Grande Eu Sou.
Meus olhos vão ver o impossível acontecer...
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Deus dos Antigos (SH 64)

Deus dos antigos, cuja forte mão,
rege os milhares de astros na amplidão.
Ó soberano Excelso Criador,
com gratidão cantamos Teu louvor.
Aos nossos pais Tu foste inspiração,
força e poder, vitória e proteção.
Oh! Sobre nós, supremo Amparador,
seja também o Teu imenso amor!
No torvelinho e na perturbação,
dos tempos maus de um mundo em confusão,
Teu braço forte seja o defensor,
dos que confiam sempre em Ti, Senhor!
Teu povo guia em paz e mansidão,
testemunhando a Tua redenção
E as nossas vidas cantarão, Senhor,
com gratidão o Teu eterno amor!
770

DEUS DOS ANTIGOS (VPC)
Letra: Daniel Crane Roberts, 1876
Port. João Wilson Faustini, 1958
Música: George William Warren, 1887

Deus do antigos cuja forte mão
Rege e sustém os astros da amplidão
Do cintilante céu inspirador
Com gratidão cantemos teu louvor
Já no passado vimos teu amor
Deste país sê forte ajudador
Sê nosso esteio guia proteção
Tua palavra dê-nos direção.
Teu povo, ó Deus, anima em seu labor
Transforma noite em dia de esplendor
A nossa vida vem fortalecer
Para teu nome sempre engrandecer
Com gratidão cantemos teu louvor.
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Deus é Bom

ESTA LETRA NÃO ESTÁ CORRETA
Deus é bom, sempre bom, um novo canto pôs no meu coração
Deus é bom, sempre bom, sua luz nas trevas há de brilhar
Deus é bom, Deus é bom, sempre bom
Se passares pelo vale e assim mesmo se entregar
Poe em Deus, sua vida, Ele vai te sustentar
Pois promete jamais deixar-te
Sua palavra nunca falhará
Quando eu não entender
Os teus planos para mim
Minha vida está em suas mãos
e através da fé, claro posso ver
777

Deus é Espírito

Deus é espírito e onde está o Espírito de Deus há liberdade (2x)
Ele é um Deus de vitória, faz de mim a imagem de sua glória
Quando ouço a voz no vento o Espírito sopra livre onde quer, onde quer
780

DEUS É FIÉL / SALMO 32
Sérgio Pimenta

É bom ver, Senhor Jesus,
Cada promessa se cumprir.
Cada vez mais querer louvar
E ao Senhor glorificar.
E andar na sua luz.
Bem-aventurado aquele cuja
Iniquidade é perdoada,
Cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem
O Senhor não atribui iniquidade,
E em cujo espírito não há dolo.
Alegrai-vos no Senhor
E regozijai-vos, ó justos
Exultai vós todos
Que sois retos de coração.
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DEUS É REAL
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

Se eu fosse contar o que,
De alguém ouvi,
Poderia um detalhe esquecer
Pois quando se conta algo que não se viu,
Muita gente, talvez, não vá crer
Mas o que senti com o toque da fé,
E até com os olhos da alma eu vi
Dê um tempo e escute, verá afinal,
Que o Deus que eu achei é real
O Deus que o mundo, tão lindo, criou
Muito amou a você e a mim
Por isso, Seu Filho, ao mundo mandou
Nos trazer salvação que é sem fim
Mas o que senti com o toque da fé
E até com os olhos da alma eu vi
Deixa claro, Ele vive em meu coração,
Encontrei seu perdão e a paz sem igual
Digo, então, que meu Deus é real!
Sim, Deus é real! Deus é real!
800

DEUS ESTÁ PRESENTE
Edilson Botelho

Deus está presente (2X)
Entre pecadores como nós
Deus está presente (3x)
Pronto a perdoar
Deus irá ouvir nossa oração
Nosso fardo vai sobre Si levar
Pois Deus está presente
Pronto pra salvar, pronto pra ajudar
Deus está presente
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DEUS NOSSO PAI

810

Deus nosso Pai, mandou Jesus
Para do pecado nos salvar
Ele prometeu que todo aquele
Que acreditar salvo será.
Se você quiser, pode aceitar
Abra o Coração, e salvo será.
Jesus
Jesus
Jesus
Jesus

libertou
transformou
Salvador
é o Senhor.
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DEUS SOMENTE DEUS (Versão IPI)
Phill Mchugh

Deus, somente Deus,
Tudo criou com sua força e poder.
Do pequeno ao maior, toda glória ao redor
É de Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus,
Perante a sua face todos vão estar.
A verdade nos trará, e quem pode revelar
É Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus,
É digno de toda honra e poder.
E todo ser que vive reserve o seu louvor
Para Deus somente Deus.
Deus, somente Deus,
No grande dia para o céu nos levará
E, unindo nossas mãos, vamos juntos exaltar
A Deus, somente Deus.
Deus, somente Deus,
É digno de toda honra e poder.
E todo ser que vive reserve o seu louvor
Para Deus somente Deus.

God and God alone
Created all these things we call our own
From the mighty to the small
The Glory in them all
Is God's and God's alone
God and God alone
Reveals the truth of all we call unknown
And the best and worst of man
Wont change the Master's plan
It's God's and God's alone
God and God alone
Is fit to take the universe's throne
Let everything that lives
Reserve it's truest praise
For God and God alone
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God and God alone
Will be the joy of our eternal home
He will be our one desire
Our hearts will never tired
Of God's and God's alone
God and God alone
Is fit to take the universe's throne
Let everything that lives
Reserve it's truest praise
For God and God alone
Let everything that lives
Reserve it's truest praise
For God and God alone
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DEUS SOMENTE DEUS (Versao VPC)
Phill Mchugh - Trad. E Adapt. Edilson B.
Nogueira

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 a Deus
Os seus mistérios pode revelar,
Os seus desígnios, quem jamais
Um dia conheceu,
Pois Deus, somente é Deus
Deus, somente a Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação,
Se erga para dar
Louvor somente a Deus.
Deus, somente a Deus,
Eternamente em nós há de inspirar,
A alegria de adorar
Desejo de exaltar,
A Deus somente a Deus.
Deus somente a Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação,
Se erga para dar,
Louvor somente a Deus.
840

DEUS SUPREMO

Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra te louvamos Deus
Do fraco coração à mais forte canção
O Teu povo Te exalta e Te louva oh Deus
Hoje e eternamente te adoramos sempre, Deus Supremo
Exaltado nas nações por Tuas criações
Deus Supremo, te bendizemos
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DEUS TU ÉS BEM VINDO
Garrit Gustafson

Queremos ver Tua glória
Tua graça receber,
Queremos Tua presença
A Tua face ver
Humildes e prostrados,
Ouvimos Tua voz
Deus Tu és bem-vindo em nosso meio
860

DIA DA ANGÚSTIA
Sérgio Pimenta

Quando a luz da esperança apagar-se ao redor,
Quando o olhar explicar para a mente que está só,
Quando o pé não tiver mais apoio,
Nem a mão outra mão por socorro,
Quando o dia da angústia chegar, o que será?
Cristo morreu pra salvar e da angústia livrar
A todo n´Ele crer, a todo que receber. (2X)
870

DIA E HORA

Cabe agora, cabe a gente, comprometer-se
arregaçar as mangas, por as mãos no arado,
não olhar prá trás, vestir a camisa.
É a hora, hoje é dia, comprometer-se
E resgatar o tempo, prá se abrir o peito
ver chegar o reino, ver soprar o vento de Deus.
Proclamar em Cristo a plena salvação
pelo sangue precioso, seu perdão.
E a vitória sobre a morte, ressurreição2x
Ver raiar um novo dia, libertação.
Ao Deus que nos guarda de tropeçar
para nos apresentar puros diante da Sua glória.
Ao único Deus,Salvador,por meio de Cristo,o Senhor
Majestade e glória, poder e reino,
Antes e agora e para todo o sempre. Aleluia!!!
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Dias Melhores

VIVEMOS ESPERANDO DIAS MELHORES
DIAS DE PAZ, DIAS A MAIS
DIAS QUE NÃO DEIXAREMOS PARA TRÁS
VIVEMOS ESPERANDO
O DIA EM QUE SEREMOS MELHORES
MELHORES NO AMOR, MELHORES NA DOR
MELHORES EM TUDO
VIVEMOS ESPERANDO
O DIA EM QUE SEREMOS PARA SEMPRE
VIVEMOS ESPERANDO
DIAS MELHORES PRA SEMPRE
883

DIREÇÃO DIVINA (SH 358)

As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, folgo em que seja assim!
Teus são os meus poderes, minha vida! Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim!
Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer,
Em sombra ou luz - é tudo como ordenas - e é tudo bom, se for do teu querer.
As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas em sangüenta e rude cruz.
Por meus pecados foram traspassadas: Bem posso nelas descansar, Jesus!
Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedem nunca em vão.
Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação.
As tuas mãos dirigem meu destino: acasos para mim não haverá!
O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá!
Encontro em seu poder constante apoio; forte é seu braço, insone o seu amor,
E em breve, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu Guia e Salvador
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DISPOSTA A MESA (SH 543)

Disposta a Mesa, ó Salvador, vem presidir aqui!
Ministra o vinho, parte o pão, tipos, Jesus, de ti.
Juntos, lembramos tua cruz: por nós sofreste ali.
Salvos a preço tão real, vivemos para ti.
Desperta, anima, enleva os teus, fazendo-os discernir
Que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir.
Na Santa Ceia, ó Salvador, buscamos comunhão
Contigo, benfeitor real, com todo vero irmão
Sabemos que regressarás em majestade e luz.
Juiz supremo, eterno Rei, oh! vem, Senhor Jesus
890

DOCE ESPÍRITO

Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos 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.
900

DOCE NOME
Gláucia Carvalho

Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor
Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer
Pois de paz tu inundas meu ser
Jesus, que doce nome
Que transforma em alegria o meu triste coração
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
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DOIS CAMINHOS
Sérgio Leoto

O caminho daquele que despreza a Deus
É escuro, tal qual a noite sem luar
Nem sabe ele em que tropeça,
Tropeça e cai sem saber porque caiu...
O caminho do que ama a Deus
É como a luz da aurora,
Vai brilhando mais e mais
Até o dia clarear
Luz da aurora a clarear ao que a Deus amar.
O caminho daquele que despreza a Deus
É escuro, tal qual a noite sem luar...
920

Dou Graças (Give Thanks)
Henry smith

Dou graças de coração, Prostrado em Adoração
Dou graças por Jesus meu Salvador
Porque sendo fraco hei de dizer : eu sou forte no Senhor
Por tudo que Ele fez na cruz, por mim
Porque sendo pobre hei de dizer : eu sou rico no Senhor
Por tudo que Ele fez na cruz por mim
Dou graças
Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One,
Give thanks because He's given
Jesus Christ His Son.
And now let the weak say "I am strong."
Let the poor say "I am rich."
Because of what the Lord has done for us
Give thanks.
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DOXOLOGIA
Letra: Thomas Ken, 1673
Port. Sarah poulton Kalley, 1861
Música: Louis Bourgeois, 1551

Ao Deus supremo benfeitor
Anjos e homens dêem louvor
A Deus, o filho e a Deus, o pai
E ao espírito glória dai.
960

EDIFICA

Edifica em mim uma morada para ti.
Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar.
Quero ser um verdadeiro templo, Senhor,
Ser cheio de tua glória, respirar do teu amor.
Em tua presença sou cheio de tua glória!
Tua vida em mim, minha vida em ti!
Em tua presença caminho em vitória!
Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus.
Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo}2x.
Ó soberano e amado, glorioso, santo. Glória! Glória!
Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus.
935

Eh feliz o lar

Se com a mamãe (*) está Jesus, é feliz o lar
É feliz o lar, é feliz o lar
Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar
É feliz o lar
(*) mamãe, papai, família, igreja
950

Eh Tua Graça

É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura
É Tua graça que sustenta a minha vida
Por teu sangue tenho acesso à 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 prá mim
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ELE É EXALTADO

Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu O louvarei.
Ele é exaltado, prá sempre exaltado seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus, glorificam Seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus
He is exalted
The King is exalted on high
And I will praise Him
He is exalted
Forever exalted
And I will praise His Name
He is the Lord
Forever His truth shall reign
Heaven and earth
Rejoice in His holy Name
He is exalted the King is exalted on high
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ELE FEZ

PORQUE ELE TE CRIOU CANTE GLÓRIA
PORQUE ELE TE FORMOU DIGA AMÉM
PORQUE ELE COSTUROU TUA HISTÓRIA
E PARA TI JÁ PREPAROU TODO O BEM
PORQUE ELE TE CHAMOU DESDE O VENTRE
COM AMOR ETERNO E TERNO TE AMOU
PORQUE ELE É TEU PASTOR SEGUE EM FRENTE
POIS COM O CERTO O TEU CAMINHO TRILHOU
PORQUE ELE TE LIVROU TÉ DA MORTE
E DO LAÇO FORTE E CORDA CRUEL
PORQUE ELE JÁ MUDOU TUA SORTE
E EM TUDO É VERDADEIRO E FIEL
E PORQUE PAGOU MAIS CARO O RESGATE
QUE ALGUÉM SE DISPORIA A PAGAR
RESOLVEU SUA PRÓPRIA VIDA DOAR-TE
E NA CRUZ MORREU POR TANTO TE AMAR
E ASSIM COMPROU TUA VIDA DE NOVO
MUITO EMBORA FOSSES DELE CRIAÇÃO
E PAGOU PRA TE INCLUIR NO SEU POVO
DUPLA PAGA, DUPLO AMOR REDENÇÃO
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ELE VEM PRÁ TE SALVAR

Diga para os temerosos : não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor, quando clama Seu nome
Ele então virá
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar
Diga ao cansado, o teu Senhor virá
Ele vem para te salvar,
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar
Contempla ao Senhor e te levantarás
Ele vem para te salvar
Diga para os abatidos, não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome
Ele então virá.
Ele é o teu refúgio em meio as lutas
Um escudo na tempestade.
Uma torre na tristeza
Fortaleza em meio a batalha
1000

EM AMOR, POR MIM
Comunidade Argentina

Este é meu corpo partido por ti
Traz salvação e dá a paz
Toma e come
E quando o fizeres, faze-o em amor por mim.
Este é meu sangue vertido por ti
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe
E quando o fizeres, faze-o em amor por mim.
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EM ESPÍRITO, EM VERDADE

Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos (2x)
Rei dos Reis, e Senhor, Te entregamos nosso viver (2x)
Prá te adorar, ó Rei dos Reis
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus
O meu prazer é te louvar,
O meu prazer é estar nos átrios do Senhor
O meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor
… Ministrando o louvor
1020

EM NOME DO SENHOR JESUS
Pr. Paulo Cezar Brito

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!
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EM SANTIDADE, SENHOR
Jorge Rehder

Em santidade, Senhor
Assim é que louvamos
Obediência e temor
Assim te adoramos
Tua bondade Senhor
O teu cuidado e amor
Faz surgir lá dentro de nós
A gratidão e amor
Ó nosso Deus
Bondoso Pai
Dá-nos tua graça
E a tua paz
Filho de Deus
Cristo Jesus
Presente aqui
Divina luz
Espírito Santo
Consolador
Presente em nós
Chama de amor
1040

EM TODA A SITUAÇÃO
Marcos Lopes

Em toda a situação, em todo o tempo
Todo o tempo quero te sentir bem perto
Bem perto do que há de bom
Tua presença me impulsiona,
Me impressiona, me faz feliz.
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Em Tua Presença
Nivea Soares

Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague
Em tua presença Senhor Jesus (2x)
Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor
Em tua presença Senhor, em tua presença
Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia
Paixões não me seduzam
1050

ENCHE-ME, ESPÍRITO
Jorge Rehder e Guilherme Kerr Neto

Enche-me, Espírito,
Mais que cheio quero estar.
Eu, o menor dos Teus vasos,
Posso muito transbordar
Ó dá-me falar cada dia
Com salmos, hinos de amor.
Ó dá-me viver cada dia
Com gratidão e louvor.
Ó dá-me viver cada dia
Com sobriedade e temor.
Em sujeição uns aos outros
Como convém no Senhor.
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ENQUANTO ORAMOS
Ralph Carmichael

Ao orarmos, Senhor,
Vem encher-nos com o Teu amor
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia Tua vida viver.
Nossa vida vem, pois, transformar
Refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outros irmãos,
Nos unirmos aqui em oração.
1070

ENTÃO SE VERÁ
Autor Desconhecido

Então se verá o Filho do Homem
Vindo sobre as nuvens com poder e glória
Porque assim como o relâmpago
Que sai do oriente e se mostra no ocidente
Assim há de ser a vinda do Filho do Homem
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Erguemos nossa voz
Lucas Pimentel (Nossa Voz)

Pelas bênçãos sem medida, por amigos e irmãos,
Por cuidar da nossa vida, pelas obras de tuas mãos,
Te adoramos, nosso criador,
Pelo pão de cada dia, pela chuva e pelo sol,
Tu que és estrela guia, nossa bússola e farol,
Te adoramos, nosso Deus de amor.
Erguemos nossa voz em gratidão a ti, Senhor.
Queremos entregar a nossa vida em louvor.
Nos deste nova voz, para cantarmos deste amor que não tem fim.
Pelas pedras que encontramos neste mundo pecador,
Pelas provas que enfrentamos, pelo abraço protetor,
Te louvamos, nosso salvador.
Pelo pranto derramado, e por tudo que passou,
Por andarmos lado a lado na missão que nos deixou,
Te louvamos, nosso Deus de amor.
Erguemos nossa voz em gratidão a ti, Senhor.
Queremos entregar a nossa vida em louvor.
Nos deste nova voz, para cantarmos deste amor que não tem fim.
Senhor, Deus de amor, meu Pai, eu viverei pra te adorar.
Senhor, Deus de amor, meu pai eu viverei pra te louvar.
Eu viverei pra te adorar.
Eu viverei pra te amar.
1080

ESPÍRITO DE DEUS

O Espírito de Deus está aqui
Operando em nossos corações
Trazendo sua vida e poder
Ministrando sua graça e amor.
Os feridos de almas são curados
Os cativos e oprimidos livres são
Os enfermos e doentes são sarados
Pois o Espírito de Deus está aqui.
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ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA

Espírito, enche a minha vida
Enche-me do Teu poder
Pois de Ti eu quero ser,
Espírito enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar
E em louvor Te adorar.
Meu coração eu quero derramar
Diante do Teu altar.
1100

ESPÍRITO, ESPÍRITO

Espírito, Espírito
Espírito Santo de Deus
Vem controlar todo meu ser
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar,
O meu sentir, o meu agir.
1110

ESTE É O DIA

Este é o dia que o Senhor fez.
Me alegrarei, celebrarei.
Este é o dia que o Senhor fez.
Me alegrarei, me alegrarei, celebrarei.
Vai à minha frente (vai à minha frente),
Anda ao meu lado (anda ao meu lado),
Ele habita em mim, é o meu amado.
O meu defensor (o meu defensor),
O meu provedor (o meu provedor),
Sua misericórdia renova-se a cada manhã
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Eu confio em ti

Se estou fraco, então vens... Socorrer-me, me levar
Para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz
Posso então me aquietar e saber... Tu és Deus... Tu és Deus
Eu te amo... Eu te adoro... Eu confio em Ti
Cantarei em meio as lutas... Eu confio em Ti
1120

EU SEI QUE ESTÁS COMIGO

Eu sei que estás comigo, Senhor
Ainda que meus pensamentos não Te alcancem
Eu sei que estás comigo, Senhor
Ainda que meus sentimentos digam não
Sei que estás comigo
Mesmo quando sou julgado pelos homens
Abandonado
Teu amor me cura
Tuas promessas me fazem levantar e andar
E agora eu abro a minha boca e tenho um canto
Ao Cordeiro do Deus Santo que venceu
E que hoje vence através de mim
O meu Deus é poderoso
Eu sei
Eu sei que estás comigo, Senhor
1122

Eu sou livre
Ronaldo Bezerra

Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão
Os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito: Eu sou livre!
Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti
Eu sou livre
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Eu te bendirei

Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar
Quando teu rio me saciar... Eu te bendirei...
Eu te bendirei quando no deserto estiver
Quando a solidão me envolver... Eu te bendirei …
Pelas bençãos recebidas te dou louvor
Quando as trevas me cercarem cantar eu vou
Eu te bendirei ó Senhor... Eu te bendirei
Eu te bendirei ó Senhor... Teu glorioso nome bendirei
Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim
Quando tudo certo estiver... Eu te bendirei
Eu te bendirei no caminho de aflição
Se a dor tomar meu coração... Eu te bendirei
Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor
Quando as trevas me cercarem cantar eu vou
Eu te bendirei ó Senhor... Eu te bendirei
Eu te bendirei ó Senhor... Teu glorioso nome bendirei
ó Soberano Deus... Em Ti confiarei
Tu és o meu Senhor... Teu nome bendirei

2x

Eu te bendirei ó Senhor... Eu te bendirei
Eu te bendirei ó Senhor... Teu glorioso nome bendirei
1130

2x

2x

EU TE LOUVAREI

És Tu única razão da minha adoração ó Jesus
És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus
Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei
Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus
Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei
Nos alegramos em Ti, Senhor !
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EXALTAI

Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor
Com canções eu Te exaltarei, bendito seja o Senhor.
Toda glória eu a Ti darei. Do pecado me livraste
Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor
Exaltai, engrandecei Teu nome
Exaltai, ao Senhor louvai
Exaltai, engrandecei o Teu nome
A Ele, sim, louvai.
1150

EXALTAR-TE-EI e LEVANTAI, O PORTAS
Autor Desconhecido e Calé

Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei
E bendirei o Teu nome
Todos os dias Te bendirei
E louvarei o Teu nome
Para sempre Te bendirei
E louvarei o Teu nome
Levantai, ó portas, as vossas cabeças
Levantai-vos, ó portais eternos
Para que entre o Rei, o Rei da glória
Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso Senhor
Poderoso nas batalhas.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças
Levantai-vos, ó portais eternos
Para que entre o Rei, o Rei da glória
Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória?
O Senhor dos exércitos
Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória!
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EXAMINAI AS ESCRITURAS
Nelson Bomilcar e Guilherme Kerr Neto

Disse Jesus: Examinai as escrituras,
Pois julgais Ter nelas vida eterna.
Elas testificam, elas testificam,
Elas testificam de mim.
Em verdade, em verdade vos digo:
Quem ouve as minhas palavras
E crê naquele que me enviou,
Tem a vida eterna, não entra em juízo
Mas passou da morte para a vida.
1170

FALE DO AMOR
Ralph Carmichael

Fale do amor e de tudo que é bom
Fale o quanto quiser, diga em bom e alto som,
Mas vazio o amor será, alegria não terá,
Se você não tiver a Jesus, o amor não terá.
Você quer o amor, aceite o amor de meu Jesus.
Aceite o amor de meu Jesus.
Cante esse amor
E da força ele traz, que dá fim a tristeza
E a todos dá a paz.
Mas o tempo irá passar, nada vale se esforçar,
Se você não tiver a Jesus, o amor não terá.
Você quer o amor, aceite o amor de meu Jesus.
Aceite o amor de meu Jesus.
Critique o amor, vai as guerras dar fim,
Mas o mal que há no mundo não visse assim
E por isso Jesus morreu.
Por você lá na cruz sofreu.
Se você rejeitar a Jesus, o amor se perdeu.
Você quer o amor, aceite o amor de meu Jesus.
Aceite o amor de meu Jesus.
De meu Jesus. De meu Jesus.
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FALSO VÉU
Guilherme Kerr Neto e João Alexandre Silveira

Quem é que pode te garantir
Que esse teu jeito de servir a Deus
Seja o melhor, seja o mais leal
Um padrão acima do normal.
De onde vem tanta presunção
De ser mais santo de ser capaz
De agradar a Deus, crente nota dez
Superior acima dos fiéis.
Pobre este entendimento que não vem do céu
Fraco discernimento: frágil, falso véu
Tenta encobrir em vão teu lado animal
Luta, perseguição, tanto desejo mau
Confusão, divisão.
Se alguém quer mesmo agradar a Deus
Saber da coisas, compreender
Mostre em mansidão de seu caminhar
Ser gentil no gesto e no olhar
E a diferença que existe em nós
Poeira vinda do mesmo chão
É somente o amor que nos alcançou
Graça imensa, imenso perdão
É somente o amor que nos alcançou
Graça imensa, imenso favor.
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FAZ-ME CHEGAR
Ascap

Faz-me chegar aos Teus rios,
Senhor (3X)
Faz-me chegar
Faz-me beber
Faz-me viver.
Faz-me beber dos Teus rios,
Senhor (3X)
Faz-me chegar
Faz-me beber
Faz-me viver.
Faz-me viver nos Teus rios,
Senhor (3X)
Faz-me chegar
Faz-me beber
Faz-me viver.
1200

FESTA
Adhemar de Campos

AGORA É FESTA
DENTRO DO MEU CORAÇÃO
A HARMONIA SE EXPRESSA NA CANÇÃO
BENDITO É AQUELE QUE VIVE EM MIM
JESUS PODEROSO
NÃO EXISTE OUTRO NOME
DIGNO DE LOUVOR
MARAVILHOSO, CONSELHEIRO E BOM PASTOR
A CADA DIA
ME RENOVA SEU AMOR
NÃO EXISTE OUTRO NOME
DIGNO DE LOUVOR
TODA LÍNGUA SIM, CONFESSA
CRISTO É O SENHOR
SENHOR
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FINDA-SE ESTE DIA
Letra: Sabine Baring-Gould, 1865
Port. João gomes da Rocha, 1898
Música: Desconhecido
Harmonia: George H. Loud, 1883

Finda-se este dia que meu pai me deu
Sombras vespertinas cobrem já no céu
Ó Jesus bendito, se comigo estás
Eu não temo a noite, vou dormir em paz
Com os meus pecados eu te entristeci
Mas perdão te peço, por amor a Ti
Sou humano e fraco, livra-me do mal
E em sossego tenho sono e paz real
Pelos pais e amigos, pela santa lei
Pelo amor que salva, graças te darei
Ó Jesus, aceita minha petição
E seguro durmo, sem perturbação
1220

FONTE DO BEM
Jorge Rehder

Alegra o teu coração
E canta louvores a Deus,
Ele é fonte de todo o bem,
Das bênçãos bem-vindas do céus
Canta a vida em tua vida
Canta o amor sem medida,
Canta da luz que hoje brilha em Ti.
1230

FONTES DA VIDA
Jorge Rehder

Sobre tudo o que se deve guardar
Guarda pois o teu coração
Que fique ligado nas coisas do alto
Que fique chegado nas coisas de Deus
Pois do coração procedem as fontes da vida
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FORÇA E ESCUDO (Salmo 28)
Rod Mayer

Lai, lai, lai, lai...lai
O Senhor é a minha força e escudo
Nele, confiou meu coração e fui socorrido.
Pelo que o meu coração salta de prazer,
E com meu canto o louvarei, louvarei.
Lai, lai, lai, lai...lai
O Senhor é a força do Seu povo,
Também é a força salvadora do Seu ungido.
Salva o Teu povo e abençoa a Tua herança,
Anima-os e exalta-os para sempre.
Lai, lai, lai, lai... lai
1250

GLÓRIA E FORÇA
Jorge Rehder

Cristo é o Senhor
Vamos sim declarar
Todos a uma voz
É nossa vida
O motivo maior
Do nosso louvor
Cristo deu sua vida por nós
De todo mal veio nos libertar
Sofreu nossa dor pra nos dar sua paz
Louvado seja o Senhor
Louvado seja o Senhor
Bendiremos sempre ao Senhor
Viveremos pra seu louvor
Glória e força a ti Senhor
Toda honra, todo o louvor
Glória e força a ti Senhor
Toda a honra, todo louvor
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GLÓRIA PARA SEMPRE
André Torres

Glória para sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
A Raiz de Davi que venceu e o livro abrirá
O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor (2X)
Ressurreto dentre os mortos Ele é o Senhor!
Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor!
1265

Glória, Glória Aleluia

Na beleza do que vemos, Deus no fala ao coração.
Tudo canta: Deus é grande, Deus é bom e Deus é pai.
É seu filho Jesus Cristo que nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor!
Glória, glória, aleluia! Louvemos ao Senhor!
Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos,
Braços dados, todos juntos, caminhando sem parar.
Jesus Cristo vai conosco. Ele é humano como nós. Louvemos ao Senhor!
Jesus Cristo é alegria! Jesus Cristo é o Senhor!
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor!
Venceremos as tristezas! Venceremos o temor! Louvemos ao Senhor
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1270

Bob Fits - Versão: Jorge Camargo

Glória, Glória, Senhor
Te damos glória, Senhor
Glória, Glória, Senhor
Tu és Deus poderoso
Tu és Deus poderoso
Os que navegam nos mares
Os que moram nas ilhas
Habitando as cidades
Ergam a voz e cantem
Cantai-lhe um novo canto
Os seus louvores aos confins da Terra
Que em cada povo se diga, declare
Até que todos ouçam
Graças Dou (sim pela vida...) - SL 299

1275

Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou;
Graças dou pelo futuro, e por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão.
Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também;
Pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem.
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida e a esperança que falhou.
Pela
Pelo
Pela
Pelo

cruz, o sofrimento, e eternal ressurreição;
amor que é sem medida, pela paz no coração.
lágrima vertida e o consolo que é sem par,
dom da eterna vida, sempre graças hei de dar!
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Grande Deus – Hillsong (God is Great)

Toda a terra vem clamar
Em espírito e em verdade adorar
Glória a aquele que é fiel, Jesus, filho de Deus...
Toda a terra vem louvar
O verdadeiro e grande Rei
Que hoje reina e para sempre, pra sempre reinará
Grande Deus, Seu louvor enche o céu, enche a terra
E o Teu nome todos juntos vão louvar
Grande Deus, Seu louvor enche o céu, enche a terra
Viveremos pro Teu nome exaltar...Teu nome exaltar
Tudo a Ti vamos trazer
Cristo ensina-nos viver
Pro Teu fogo em nós queimar
E todos vão ouvir e crer em ti
Grande Deus, Seu louvor enche o céu, enche a terra
E o Teu nome todos juntos vão louvar
Grande Deus, Seu louvor enche o céu, enche a terra
Viveremos pro Teu nome exaltar...Teu nome exaltar
Santo é o Senhor
A terra e os céus irão louvar
1280

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,
Quem nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer
E agradecer-te por tua obra em nossa vida.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
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Grandioso és Tu
Carl Boberg

(grupo canta estrofes 1,4,5)
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.
Então minha alma canta a Ti, Senhor: “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”
Então minha alma canta a Ti, Senhor: “Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”
Quando as estrelas, tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor,
Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes, que meu Jesus deixou, por meu amor.
Olho as florestas murmurando ao vento, e, ao ver que Tu plantaste cada pé.
Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé.
E quando penso que Tu não poupastes, Teu Filho amado por amor de mim,
Meu coração, que nEle Tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim.
E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo Seu buscar,
No lar eterno, quero, jubilando, a Tua santa face contemplar.
1290

HÁ MOMENTOS

Há momentos que na vida
Pensamos em olhar prá trás
É preciso pedir ajuda
Para poder continuar.
E clamamos o nome de Jesus } 2 x
Ele nos ajuda a carregar a cruz} 2 x
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HINO AO AMOR
Sérgio Pimenta

Que o amor cresça sempre em graça e força
E ultrapasse os portais do coração
Seja ouvido, seja visto além dos olhos,
Seja mais, muito mais do que a razão.
Que o amor fale sempre de esperança,
Mesmo se tudo sugerir que não.
Que ele mostre sempre onde existe um porto,
Pois o amor é bem mais que emoção.
Que o amor determine um só caminho,
Seja Cristo o alvo comum.
Cada qual seu amor no amor de Cristo,
Pra que os três venham a ser somente um.
1305

Hino da Escola Dominical
Letra:Nathanael Emerich ; Música: Eliseu
Narciso

Vamos todos à Escola Sagrada, a palavra de Deus aprender.
A verdade dos céus revelada, dá-nos luz, dá-nos vida e poder.
Trabalhemos pela Escola, estudando com amor,
E pregando Jesus Cristo, nosso mestre e Salvador.
Vamos todos, crianças, adultos, palmilhando o caminho da cruz.
Estudar a grandeza dos vultos, dentre os quais predomina Jesus.
Propaguemos com fé, corajosos, desta Escola o sublime ideal.
E veremos, um dia, ditosos, a vitória do bem contra o mal.
1310

HOJE É TEMPO

Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito
E então é só cantar, e a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.
Vem louvar (vem louvar) – 2x
No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz
E então é só cantar, e a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.
Glória a Deus (glória a Deus) – 2x
Vem louvar, Glória a Deus
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HOMEM DE GUERRA

Homem de guerra é Jeová
Seu nome é temido na terra
A todos os seus inimigos venceu
Deus grande e temido em louvores.
Quem é como o Senhor
Entre os deuses sobre a terra
Que me livra do mal, que me dá poder
Para guerrear...
1320

Hosana !
Asaph Borba

“Hosana, Hosana ao Rei” (4x)
Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém
Lá bem ao longe se começa a ver, o filho de Deus que montado vem
Enquanto mil vozes ressoam por ai : “Hosana ao que vem em nome do Senhor”
Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal:
“Hosana, Hosana ao Rei” (2x)
Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar
A Jesus Cristo que virá outra vez, para levar-nos ao eterno lar
Enquanto mil vozes ressoam por ai : “Hosana ao que vem em nome do Senhor”
Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal:
“Hosana, Hosana ao Rei” (4x)
1330

HOSANA, FILHO DE DAVI
Jorge Rehder

É festa, é alegria, é dia de celebração,
Saímos ao Teu encontro, Jesus,
Com hinos de adoração.
Hosana, Hosana! Bem-vindo ó Filho de Davi
Hosana, Hosana! Bem-vindo, entre nós, Jesus.
Este é um grande dia, quem o fez, o Senhor Jesus,
Nos alegramos e preparamos um altar de louvores ao Senhor.
Hosana, Hosana! Bendito ó Filho de Davi.
Hosana, Hosana! Bendito és Tu, Jesus, o Rei.
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I CORÍNTIOS 2:9
Sérgio Pimenta

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
Nem jamais penetrou em coração humano
O que Deus tem preparado
Para aqueles que o amam.
1350

I CRÔNICAS 29:11-13
Sérgio Pimenta

Tua, Senhor, é a grandeza e o poder
A honra, a vitória e a majestade;
Porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra;
Teu, Senhor, é o reino, e Tu Te exaltaste
Por chefe sobre todos.
Riquezas e glória vêm de Ti,
Tu dominas sobre tudo,
Na Tua mão há força e poder;
Contigo está o engrandecer
E a tudo dar força.
Agora, pois, ó nosso Deus,
Graças Te damos,
E louvamos o Teu glorioso nome.
Graças Te damos,
E louvamos o Teu glorioso nome.
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Infinitamente Mais

Sim eu sei Senhor que Tu és soberano
Tens os Teus caminhos
Tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia
Venho cheio de alegria
E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel.
Sim eu sei Senhor que Tu és poderoso
És um Deus tremendo
Pai de amor bondoso
Venho pois a cada dia,
Venho cheio de alegria
E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel.
Fiel é Tua palavra, ó Senhor.
Perfeitos os Teus caminhos, meu Senhor
Pois sei em quem tenho crido
Também sei que és poderoso,
Prá fazer infinitamente mais.
Do
Do
Do
Do

que
que
que
que

1355

tudo
tudo
tudo
tudo

que
que
que
que

pedimos, infinitamente mais
sentimos, infinitamente mais
pensamos, infinitamente mais
nós cremos, infinitamente mais

Integridade
Jorge Rehder

Sobre todas as coisas, amar-te e servir-te
É o que eu quero, Jesus meu pastor
Entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro,
Fazer o que preciso for.
Conduzir tua gente, o teu povo querido
Privilégio, compromisso prá mim
Ensinar tua palavra, ser coerente
No pensar, no falar e no agir
Eu quero ter tua graça para mim
Mesmo fraco, dê forças, tua unção sobre mim
Eu quero ser, melhor assim,
Servindo ao teu povo sendo servo de ti
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JERUSALÉM
Sérgio Pimenta

Lá está o meu tesouro
Lá onde não há choro
Onde todos cantaremos juntos
Hinos de louvor
Aleluia, aleluia!
Hinos de louvor ao Senhor.
1370

JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER

Jesus Cristo mudou meu viver. } 2 x
É a luz que ilumina o meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é meu coração. } 2 x
Cristo deu-me paz e perdão.
Sim, diferente hoje é meu coração.
O amor só conhecia em canções,
Que falavam de ilusões.
Tudo agora é diferente,
Cristo fala a toda gente,
Pois Cristo deu-me seu amor.
Jesus Cristo mudou meu viver. } 2 x
É a luz que ilumina o meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
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JESUS É REI
Jorge Rehder

Cristo Jesus é Rei
Vestido de glória e poder
Cheio de graça e de majestade é o Senhor
Jesus, o Senhor é Rei
É forte refúgio pra mim
Ele me ajuda e me guarda na vida até o fim
Reina com poder
Tem força maior do que os mares
Com sua voz domina as tempestades
Cristo Jesus é Rei, com majestade
É soberano, justo juiz
Tem em suas mãos autoridade
Sabe melhor quem ouve o que Ele diz
1390

JESUS EM TUA PRESENÇA

Jesus em Tua presença, reunimo-nos aqui,
Contemplamos Sua face e rendemo-nos a Ti
Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso ao coração do Pai.
O véu que separava, já não separa mais
A luz, que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais.
Só prá Te adorar, e fazer Teu nome grande
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui.
1400

JESUS TE ENTRONIZAMOS

Jesus te entronizamos,
Declaramos que és Rei.
Tu estás no meio de nós,
Te exaltamos com louvores.
A ti fazemos um trono de louvores (3x)
Ó vem, Jesus, e toma o teu lugar.
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Jesus Tu és tão bom

Jesus Tu és tão bom
Jesus Tu és tão bom
Não há o que temer
Quando Estou contigo
Jesus Tu és tão bom
Jesus Tu és tão, tão bom
Quero agradecer-te
Com todo o meu coração
Deu-me vida eterna
Ilumina meu viver
Deu-me teu espírito
Novas bençãos em meu ser
Deu-me confiança
Enche-me de paz
És meu provedor
Tu sustentas o meu ser
1420

JOÃO 3:16
Ralph Carmichael

Deus tanto ao mundo amou,
Que Seu Filho amado entregou,
Pra que todo o que n’Ele crer,
Não pareça, mas, receba a vida que Ele dá,
Que pra sempre durará.
Eu quero assim, Jesus pra mim,
Vida sem fim.
Receba assim, vida sem fim, Jesus pra mim.
Diga a Jesus que sim.
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JUNTO AO CORAÇÃO DE DEUS (SH 53)

Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz.
Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz.
Jesus, em quem confio, é, para mim e os Seus,
Caminho sempre aberto, ao coração de Deus.
Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de luz
Que nasce, boa e salutar, dos braços de uma cruz.
Jesus, Cordeiro santo, guarda os remidos Seus.
Felizes, achegados ao coração de Deus.
Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de amor
Que toda a culpa vem cobrir ao pobre pecador.
Ó coração atende! Cessa os penares teus,
Com Cristo estando junto ao coração de Deus
1428

Juntos Na Mesma Fé (CTP 301)
Edilson Botelho Nogueira

Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração
Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz
Juntos, somos um corpo em Cristo; juntos, somos um corpo vivo
Corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra
Corpo que parte e reparte as cargas do irmão
Cordas que foram partidas podem de novo soar
Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus (2x)
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JUSTO DESEJO
Lamartine P. Sobrinho

Vimos nós, Senhor,
Louvor te dar e a nossa adoração
Sim, queremos liberdade e a restauração
Que existe no louvor
Vem nos revelar o teu favor
Não somente forma
Ou padrão de adoração
Que a nossa vida,
Seja um meio de exaltação
Dos teus feitos, do poder,
E das maravilhas do teu ser
Aleluia, venham todos,
Anjos, homens, adorar
Ao nosso Deus,
Que está no trono, coroar!
Com um brado de vitória,
Vamos todos celebrar
Ao nosso Deus,
Que faz a história cantar!
Aleluia! Ó Aleluia!
1440

LANCEMOS SOBRE DEUS
Sérgio Leoto e Guilherme Kerr Neto

Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade
Pois Ele tem cuidado de nós.
Assim falou Jesus: Olhai os passarinhos,
Não guardam comida pra amanhã
Mas o nosso Pai celestial lhes dá.
Assim falou Jesus: Olhai no campo os lírios,
Não fazem roupas pra vestir
Mas o nosso Pai celestial lhes dá.
Sim, de nós deus tem cuidado.
Jesus assim falou
Que o Pai do céu, em seu grande amor,
Tem cuidado de nós.
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LEVANTAI-VOS (Adaptação de Neemias 9:5)
Guilherme Kerr Neto

Levantai-vos, levantai-vos...
Bendizei ao Senhor nosso Deus
De eternidade em eternidade.
Bendito seja o nome da tua glória,
Bendito seja o nome da tua glória,
Que ultrapassa todo louvor...
Bendito seja o nome da tua glória,
Que ultrapassa todo louvor.
1460

LIBERDADE
Sérgio Leoto e Eduardo J. de Jesus

A liberdade é anseio mundial,
Seja de um povo ou pessoal.
Ser livre para amar,
Viver e expressar todo bem que o homem imaginar.
Mas o que acontece quando a liberdade,
Ao invés do bem, gera o mal?
Vidas em pedaços soam risos falsos.
Quebram-se os laços do viver.
Quem se entrega a Cristo, corpo alma e mente,
Liberdade, enfim, conhecerá.
1470

LOGO DE MANHÃ
Aristeu Pires Júnior

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 o quanto a 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
Mesmo escura a noite,
Brilha a tua luz
Em teus braços eu descanso,
Meu Senhor Jesus.
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LOUVA DEUS (N´YMBIDILA Ñ ZAMBI)
K. Lafferty

Louva a Deus, louva Deus
E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vem
Se o coração abrir,
Águas vivas do interior irão fluir.
E ao Seu Nome louva, então,
Nunca mais serás o mesmo meu irmão.
1490

LOUVAI
Jorge Rehder

Louvai a Deus, sim louvai
É bom e amável cantar ao Senhor
Fica-lhe bem o louvor, a canção
Louvai, sim, louvai ao Senhor
Sara a quem está só e cansado
Cura o coração machucado
Ampara os humildes, os rejeitados
Justo e bom é o Senhor
Ele nos ama e cuida de nós
Tudo que temos vem do senhor
Amigos, a casa, a roupa, o pão
Louvai-o com gratidão
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LOUVAMOS SENHOR
Rod Mayer

Louvamos, Senhor, porque Tu nos conheces
E ainda nos ama
Porque vê nossos atos e
Nunca se cansa de nos corrigir.
Em vez de clamarmos,
No meio das lutas, a gente reclama
E não esperamos em paz,
O Seu tempo de agir.
Louvamos, Senhor, por toda alegria
Que tens derramado
Apesar de aflições que obtemos na vida,
Quem vai Te vencer?
Em vez de clamarmos,
No meio das lutas, a gente reclama
E não esperamos em paz,
O Seu tempo de agir.
Alegremo-nos, cantemos ao Senhor
Por aquilo que é Jesus para nós
Amigo, conselheiro, santo, restaurador
Do nosso imperfeito coração
Que todos juntos digam: Glória a Deus!
Pelo amor que nos foi dado em Jesus
Pois outro bem jamais será negado
Aos que prestam verdadeira adoração
1505

Louve ao Senhor

Nas tribulações és minha paz.
Quando fraco estou, és minha força, minha força,
Meu amor, minha vida, alegria e canção
Admiro tua bondade por isso canto
Louve, louve ao Senhor
Louve, louve ao Senhor
Pois Ele é bom, piedoso,
É Deus de amor,
Incomparável Senhor.
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LOUVEMOS AO SENHOR

Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor
Adoremos no Seu santo monte
Nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvemos ao Senhor
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. } 2 x
Cristo é a nossa vida
O motivo do louvor
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte
Prá vivermos Sua vida
Nos trouxe grande salvação.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. } 6 x
1520

LOUVOR, HONRA E GLÓRIA A JESUS
Jorge Camargo

Louvor, honra e glória a Jesus (3X)
Autor de nossa fé, Deus e redentor
O alvo de todo o nosso amor. (2X)
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LOUVORES E HONRAS
Guilherme Kerr Neto e Jorge Camargo

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
Cristo salva e sustenta com mão poderosa
Seus eleitos e amados bom 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.
1540

LUZ EM MINHA VIDA
Marcos Witt

Luz em minha vida
Alento em meu ser
Teu amor me consome
É fogo em meu ser
Nada fará apagar este amor
Luz em minha vida és tu
Ao contemplar-te, te quero adorar
Tua voz seduz minha vontade
Tu és meu primeiro amor
E anelo tua glória em mim
1550

Mais que Palavras

Quero expressar minha gratidão a Ti, por tudo o que tens feito
Uma oração não bastaria,nem o tempo de toda uma vida
Tu és mais que palavras, Tu és mais que uma canção
Quero viver agradecido por tudo o que sou
Que haja sempre a paixão de amar-Te
Com minha vida inteira
Pois Tu és mais que palavras, Tu és mais que uma canção
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MÃOS LIMPAS
Vavá Rodrigues

Senhor quem entrará no santuário pra te adorar? (2X)
Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. (2X)
Senhor eu quero entrar no santuário pra te adorar (2X)
Ó dá-me mãos limpas, Senhor, purifica o meu coração (2X)
Vem tirar a maldade, vem quebrar o orgulho
Vem trazer salvação, trazer libertação
Ó Senhor nós te amamos, Ó senhor te adoramos,
Te exaltamos o nome. Aleluia!
1570

MARANATA

Cristo vem me buscar, para o céu me levará
E o Cordeiro prometido voltará
Oh Glória, Aleluia, Maranata, Vem Jesus
Sou liberto pelo sangue desta cruz
Tenho o Consolador, Sua Glória e Seu amor
Sou liberto pelo sangue do Senhor
Oh que gozo vou sentir com os anjos a cantar
Pois com Cristo para sempre vou morar
1580

MARAVILHOSO

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 minha vida, Senhor
Maravilhoso
Maravilhoso
Maravilhoso
Maravilhoso
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MAS OS QUE ESPERAM NO SENHOR (Isaías 4
Elizabeth Dancuarte, Eliseu M. Pereira,
Leandro Moura, Elias Oliveira

Mas os que esperam no Senhor,
Renovarão as suas forças,
Subirão com asas como águias,
Correrão e não se cansarão,
Caminharão e não se fatigarão.
1600

MENTE E CORAÇÃO
Guilherme Kerr Neto

Ah! Como é bom poder aos pés da cruz
Depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar.
E não ter que andar ansioso de nada, senão,
A Deus tudo levar em grata e súplice oração.
E a paz de Deus, então,
Mente e coração guardará em Cristo Jesus.
E não ter que andar ansioso de nada, senão,
Sobre Ele lançar, cada problema, cada aflição.
E a paz de Deus, então,
Mente e coração guardará em Cristo Jesus.
Ah! Como é bom poder, como é bom saber!
1610

MEU CORAÇÃO
Wladimir Marcos de Araújo

Meu coração transborda de amor
Porque me Deus é um Deus de amor
Minh’alma está repleta de paz
Porque Jesus é a minha paz
Eu digo: Aleluia, Aleluia!
Eu digo porque eu digo: Aleluia,
Aleluia, amém!
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MEU HERÓI
Jorge Rehder

Jesus és o mais formoso
Teus lábios transbordam graça
O Pai Te abençoou
Primeiro em tudo Te colocou
Poder e autoridade estão em Tuas mãos
Por isso toma a espada, ó meu Herói
Cavalgas em majestade
Lutando pela verdade
Tomando a Tua glória
Mostrando Tua vitória
Reis e povos cairão
E conhecerão que só Tu és Senhor
1630

MEU PEQUENO MUNDO
Ralph Carmichael

Ó Deus da amplidão, do sol e do ar,
Eu sinto no vento e no mar.
Embora presente em todo lugar
Surpreso, estás vivo em mim
As terras distantes de um mundo sem fim,
Criaste, em teu grande poder,
Meu pequeno mundo chamou-te atenção,
Nem mesmo posso entender.
Milagres sei que acontecem,
Alguém como eu,
No instante em que ousamos crer
Pois somos o alvo do seu grande amor,
Amor que levou Cristo a morrer na cruz
Podem estrelas cair e o sol se apagar
E todo este universo passar
Mas nada vai mudar a promessa que me fez
Jesus em meu ser vai ficar.
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Meu Respirar
Michael Smith

Este é o meu respirar : (2x)
Teu Santo Espírito vivendo em mim
E este é o meu pão : (2x)
Tua vontade feita em mim
E eu, eu nada sou sem Ti
E eu, perdido estou sem Ti

This is the air I breathe
This is the air I breathe
Your holy presence living in me
This is my daily bread
This is my daily bread
Your very word spoken to me
And I I'm desperate for you
And I I'm I'm lost without you
1650

MINHA CASA E EU

Minha casa e eu serviremos a Deus (2x)
Como é bom sua voz sempre obedecer
Os Seus passos seguir, Seu querer cumprir
Nossas vidas consagradas no altar para o Seu louvor
Bendiremos o Teu nome, Oh! Pai
Não há Deus tão grande como Tu
Serviremos só um mestre
Nos rendemos somente a Ti (2x)
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MINHA PAZ VOS DOU
V. Hauser

Minha paz vos dou,
Minha paz vos dou,
Não como o mundo,
Eu vo-la dou,
Minha paz vos dou.
A fé vos dou,
A fé vos dou,
Não como o mundo,
Eu vo-la dou,
A fé vos dou.
Esperança vos dou,
Esperança vos dou,
Não como o mundo,
Eu vo-la dou,
Esperança vos dou.
Amor vos dou,
Amor vos dou,
Não como o mundo,
Eu vo-lo dou,
Amor vos dou.
1665

Minha Pequena Luz

Minha pequena luz eu vou deixar brilhar (3x)
deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar (3x)
brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Minha pequena luz eu vou deixar brilhar (3x)
deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Na minha vida vou, eu vou deixar brilhar (3x)
deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar.
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MINHA ROCHA ( SALMO 18)
Edilson Botelho Nogueira

Eu te amo ó Senhor, força minha,
Minha rocha, meu libertador,
Pois na minha angústia eu clamei seu nome
E Ele no seu templo ouviu a minha voz
Laços da morte vieram me cercar,
Mas Ele estendeu seu braço para me libertar.
1680

MINHA SALVAÇÃO
Sérgio Ricardo Leoto

Eis que Deus é a minha salvação
Confiarei e não temerei!
Porque o Senhor Deus
É a minha força
E o meu cântico
Ele se tornou minha salvação!
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MORADIA
Vavá Rodrigues

Sim, vem vindo de tão longe,
Pés calejados de andar
Ombros sujos de terra
Mas seu semblante é tão belo e existe brilho em seu olhar
O caminho é pesado e é preciso descansar
Pão, vinho e muito repouso
Ó abre a porta e O convida pra contigo então ceiar...
Sim, Jesus Cristo quer entrar, amigo
Aí bem dentro do teu coração.
Quer um lugar para fazer morada
E mandar chuva pra este sertão.
Quer te trazer pra verdadeira vida
Onde há justiça, liberdade e amor.
Abre esta porta e O deixe entrar
Pra fazer moradia e te cobrir de calor
Abre já ( seu menino) a porta do teu coração,
Venha já ( seu menino) receber a salvação.
Deixa Jesus Cristo entrar.
Tanto amor a fé abraçar...
Se abrires a porta,
Vais achar abrigo,
Paz verdadeira, amparo e proteção.
Verás feliz chegar o fim da angústia
Que aperreia o teu coração.
Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
Vida eterna que sufoca a dor.
Abre essa porta e O deixe entrar
Pra fazer moradia e te cobrir de calor.
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Muitos virão te louvar
Jorge Camargo

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 seu altar, prá seu louvor
TRADUÇÃO LIVRE - Carlos
From every tribe, nations and races,
Many will come to pray you
From many cultures, languages and countries
In ages and spaces, will come to pray you
May be blessing forever the Lamb, Son of God, the Root of David
May be blessing his Holy Name, Jesus Christ present here
Redeemed, got from blood, large people,
many will come to pray you
Chosen people, your kingdom and nation
In ages and spaces, will come to pray you
We only have space to dedicate all to you, gentle offer to the Lord
Gifts and talents we want to sanctify
And our life in your altar, for your worship
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NADA MELHOR
Flo Price - Tradução: Carlos Osvaldo

Muito embora, um só Jesus exista,
Nem todos sabem vê-lo como é.
Filósofo, poeta ou comunista,
Ou mesmo um hippie, já se disse, até.
Mas, Jesus é bem mais importante,
Quando se sabe de Seu grande amor.
E é preciso, hoje, que se cante,
Jesus, Filho de Deus, o Salvador!!!
Por todo o mundo procurei
Verdade e amor com que sonhei,
Vazio achei ao meu redor, nada melhor
Nada melhor !!!
Ao ver a vida se perder, tão fraco,
Eu penso em que fazer
Quem vem trazer a solução da direção?
Da direção.....
Tanta procura e ilusão, a vida
Escura e sem razão.
Viver a troco de não ser, melhor
Morrer, melhor morrer
Melhor morrer....
Caminho estreito, eu vi a cruz
E no meu peito o céu em luz
Meu sonho, a paz, achei enfim,
Jesus em mim! Jesus em mim!
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Não Desanimes ! Deus Proverá

Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti
Por ti opera Tua mão, que cuidará de ti
Deus cuidará de ti, em cada dia Deus proverá
Sim cuidará de ti, sim cuidará de ti
Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti
Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti
A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti
Por teu amor quer aumentar, e cuidará de ti
Deus cuidará de ti, em cada dia Deus proverá
Sim cuidará de ti, Deus cuidará de ti
Deus cuidará de ti, em cada dia Deus proverá
Sim cuidará de ti, Deus cuidará de ti
Deus cuidará, Deus cuidará, Deus cuidará de T
1710

NÃO HÁ DEUS MAIOR

Não há Deus maior, não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande como o nosso Deus.
Criou o sol, criou a terra, criou o céu e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor. (2x)
Para o Seu..., para o Seu.... Para o Seu louvor.
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Não olho as circunstâncias

Esta paz que existe em minh´alma
Não é porque tudo me vai bem
A paz que existe em minh´alma
É porque eu louvo ao meu Senhor
Não olho as circunstâncias, olho o Seu amor
Não me guio por vista, alegre estou
Ainda que a terra não floresça
Nem a vide o seu fruto dê
Ainda que os montes se lancem ao mar
Ou que a terra trema, eu hei de confiar
Glória, Glória Aleluia,
Alelua, Glória ao meu Senhor,
Glória, Glória Aleluia,
Alelua, Glória ao meu Senhor
1730

NÃO POR FORÇA

Não por força nem poder
Mas pelo Espírito de Deus
As armas de nossa guerra não são deste mundo
São poderosas em Deus. Poderosas em Deus.
Nada é mais forte que a Sua graça
E o Seu amor. O Seu amor.
Quando adoramos unidos em Deus
Temos palavra, vitória em Deus.
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NAS ESTRELAS
Ralph Carmichael

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?
Té que um dia seu amor senti, Sua imensa graça recebi
Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu,
Sem se importar comigo. Mas, agora, ao meu lado está,
Cada dia sinto o Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim!
Tudo é Jesus pra mim!
Tudo Ele é prá mim !
Tudo Ele é pra mim !
1745

No Controle Tu Estás

És meu pastor e nada faltará. Às aguas calmas me levarás
Trazendo Paz ao meu viver, e pela mão vais me guiar
Quando no vale eu passar. E eu não temerei
Pois no controle Tu estás
No controle Tu estás (3x)
Fazes tudo cooperar para o bem
Pois um plano soberano tens, e Tu sabes quem eu sou
E criaste o que sou
E Tu me amas como sou (2x)
Pois no controle Tu estás
No controle Tu estás (3x)
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NOSSO COMANDANTE

Nosso comandante é Jesus Cristo
Maravilhoso, Filho de Deus
Todo poderoso, invencível,
Reina sobre terra e céu
Salvação, pertence ao Senhor
Dono da minha vida
Que me fez mais que vencedor !
1760

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 o céu dos céus
E fez separação das águas em terra seca.
Foi Ele quem criou os luminares
Criou a natureza e formou o homem.
Glória a Deus por suas maravilhas
Pela Sua grandeza, glória a Deus!
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NOSSO GENERAL
Adhemar de Campos

Pelo Senhor marchamos sim
E o seu exército poderoso é
Sua glória será vista em toda a terra.
Vamos cantar o canto da vitória
Glória a Deus, vencemos a batalha
Toda arma contra nós perecerá.
O nosso general é Cristo
Seguimos os seus passos
Nenhum inimigo nos resistirá.
Com o Messias marchamos sim
Em suas mãos a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra prometida
1770

NOVA ALIANÇA

Ó Deus, eu entrego minha vida, prá ser renovada.
Ó Deus, eu entrego minha vida, pelo teu amor.
Quero ser fiel a ti, Senhor, como sempre foi prá mim.
Quebres todas as barreiras, pois tu és um poderoso Deus.
Faças comigo uma nova aliança,
Coloque em minha boca um canto novo.
1780

NOVIDADE
Sérgio Pimenta

Toda a novidade que vem no vento
Ao peso da força da rotina cai,
Na monotonia do pensamento
Que a busca de outra novidade sai.
Ânsia, insatisfação, correria
Luta, experimentação noite e dia
Achados, fugas, horas de sorte,
Tristeza, sonhos negros, gosto de morte.
Mais que novidade que vem no vento,
Pois cada momento, ensinamento traz
Cristo é tudo para todo tempo,
Quem nele se encontra não procura mais.
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NOVOS CAMINHOS
Ralph Carmichael

Novos caminhos, novos dias,
Mundo novo, tão meu.
Novos caminhos e uma nova paz,
Novo coração que Deus me deu.
Porque eu já tentei, só vazio achei.
Té que um dia a Cristo eu vi o vale
A pena eu sei.
Pois, em Cristo, achei novo viver
Pra mim.
O sol pra mim brilhou, Cristo me livrou
E me deu a vida real
E, nesse meu viver, quero obedecer.
A Cristo obedecer, sempre nele
Crer, meu novo viver, viver.
1800

NUM DIA ASSIM
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

Num dia assim eu vou partir,
Num dia assim quero chegar,
Num dia assim quero partir para o meu lar
Tristeza e dor ficam pra trás.
Naquele lar só reina a paz
Num dia assim, eu vou partir para o meu lar
Olhei a minha volta um dia,
Só vi desilusão, somente a morte, a guerra
A dor, na terra só destruição.
Pois, o pecado, tinha o homem, preso em sua mão
Perdido estava o pecador, sem Ter a salvação
Num dia assim.....
Mas, hoje, o amor de Cristo, eu venho anunciar
Amor que pode, o pecador, pra sempre transformar
E dar no céu um lar de luz, onde está Jesus
Que para nos livrar do mal
Morreu, por nós, na cruz.
Num dia assim.....
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Nunca Mais Serei o Mesmo
Cantata Experiência com Deus

Nunca mais serei o mesmo outra vez
Eu não volto atrás, já decidi
Eu vou carregar a minha cruz
E eu jamais olharei prá trás
Aja em mim teu poder
Flua como águas lavando meu ser
Varre a vaidade, queima todo mal
Purifica meu ser prá glória do Senhor.
1810

Nuvem de Glória

Vem Senhor e toma a minha vida
Vem com Tua glória, e enche este lugar
Quero ser como o incenso a queimar no altar
Traz Teu fogo e purifica, manifesta o Teu poder
Quando a glória do Senhor se manifestar em nós
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
Que Jesus Cristo é Senhor
A nuvem de Tua glória enche este lugar
Prostrados adoramos com anjos e querubins
1820

O AMOR DO MEU JESUS
Sérgio Leoto

Quando me entreguei a Jesus, o Salvador,
Senti o Seu amor penetrando em meu viver.
Quem vai me separar do amor do meu Jesus?
Nem morte pode apagar o poder do sangue na cruz
Não será tristeza, não será a dor
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não será angústia, fome ou nudez.
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Cristo, com amor transformou o meu viver
E, também, falou que jamais me deixará.
Sou mais que vencedor pelo amor do meu Jesus.
Não há poder algum que o possa derrotar.

03-Jul-13

Page 105 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
1830

O CHAMADO
Jorge Camargo

Alguém um dia ouviu o chamado
Viva a fé que sempre em frente vai
O espírito leve por Deus quebrantado
Creu de coração aberto e foi
Creu de coração aberto e foi
Alguém um dia deixou seu regato
Puro amor que toca, move e atrai
Do espírito Santo recebe o recado
Larga a tua terra, povo e sai
Larga a tua terra, povo e sai
Rumo aos sonhos com Deus partilhados
Rumo aos campos cobertos de flor.
Para acolheita, há muito, já prontos
Como nos disse o Senhor
Alguém um dia ouviu o chamado,
Creu de coração aberto e foi.
E outros ficaram o compromisso
De apoiar, de orar e dizer vai
De apoiar, de orar e dizer vai.
Rumos aos sonhos com Deus partilhados,
Rumo aos campos cobertos de flor
Para a colheita, há muito, já prontos,
Como nos disse o Senhor.
1840

O DEUS DE TODA GRAÇA

Mas o Deus de toda graça
Que nos chamou a sua glória eterna
Aperfeiçoe e afirme
Fortaleça, estabeleça.
A ele seja a glória
A ele seja o império
Pelos séculos, dos séculos.
Amém! Amém! Amém! Amém!
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O DEUS QUE TE GUARDA
Kurt Kaiser

Para os montes vou erguer
Meu olhar, meu olhar
Pois Deus vem de lá me ajudar.
Meu socorro vem de Deus
Que criou terra e mar,
E Ele sempre me vem ajudar.
O Deus que te guarda
Não dormitará
E nem vai deixar
Que tu possas tropeçar.
De dia o sol não te molestará
E o medo à noite não te afligirá
O Senhor vai guardar-te
Sempre, em teu caminhar,
Agora e para sempre
Amém!
1860

O GRANDE AMOR DE DEUS - SH 233

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.
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, comprou-nos 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.
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O GRANDE AMOR DE DEUS (Hinos de VPC)
Letra: Fanny Jane Crosby, 1875
Port. Joseph Jones, 1887
Música: William Howard Doane, 1875

A Deus demos glória com grande fervor
Seu filho bendito por nós todos deu
A graça concede a qualquer pecador
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu
Exultai! Exultai! Vinde todos louvai
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, como os santos em luz
Comprou nos Jesus pois o preço pagou
Exultai! Exultai! Vinde todos louvai
A Jesus, Salvador, a Jesus redentor
A Deus demos glória porquanto do céu
Seu filho bendito por nós todos deu
A crer nos convida a tal prova de amor
Dos merecimentos do filho de Deus.
E quem, pois, confia em Jesus, Salvador
Vai vê-lo sentado na glória dos céus
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O Grande Amor de Deus (SH 233)

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.
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,
comprou-nos 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.
980

O LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ

Ele é o Leão da tribo de Judá
Jesus tomou nossas cadeias
E nos libertou, Ele é a Rocha da nossa vitória.
A nossa força em tempo de fraqueza
Uma torre em tempo de guerra
Oh! Esperança de Israel!
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O MEU LOUVOR
Asaph Borba

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!
1900

Ó MEU PAI
Guilherme Kerr Neto eJorge Rehder

Ó meu Pai, Tu que vês
Bem além do exterior
Dentro em mim, sabes como eu sou
Toda a minha intenção
E motivos que nem sei
Nus estão diante do Senhor
Meu Papai, Tu que lês
Todo o meu interior
Guarda-me sob o Teu amor
Pois sem Ti nada sou,
Vento breve que passou,
Quero estar escondido em Ti.
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1905

PC Baruk

Cada vez que eu abrir a minha boca
Cada vez que eu olhar na direção de alguém
Cada vez que, passo a passo, eu chegar em algum lugar
Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés
Cada vez que eu tocar num rosto em pranto
Cada vez que eu fizer o que já não se faz
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face
Sejam Tuas mãos, seja Tua graça e o teu amor
Eu quero te servir, eu quero te obedecer
Viver tua vontade, refletir tua verdade
Te honrar com minha vida, em tudo te adorar
Mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer.
Cada
Cada
Cada
Serei

vez que eu tocar num ombro amigo
vez que eu fizer o que já não se faz
vez que, em silêncio, eu doar a outra face
tuas mãos, venha tua graça e o teu amor

1910

O NOME DE JESUS
Adhemar de Campos

O nome de Jesus é poderoso.
O nome de Jesus é sobre todos.
Nome mais doce,
Nome mais lindo,
Nome sublime é o nome de Jesus.
O nome de Jesus levanta os mortos.
O nome de Jesus sara os feridos.
Nome mais santo,
Nome mais puro,
Nome bendito
É o nome de Jesus!
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O QUE VOCÊ FARÁ?
Sérgio Pimenta

Se agora chegar o tempo de você se despedir
Não será por algum momento,
mas pra sempre da vida partir.
Qual será o seu procedimento?
O que você fará? Indo, sem nada levar
Vendo, sem nada esperar;
Pranto, sem poder voltar;
Crendo sem poder mudar sua sorte.
Agora é chegado o tempo de você se decidir
Não só por algum momento,
Mas pra sempre o viver prosseguir
Qual será o seu procedimento?
O que você fará? Cristo, viver sem parar;
Cristo, poder pra alcançar;
Cristo, em que confiar;
Cristo quem pode mudar sua sorte.
1930

O SENHOR É A MINHA LUZ

O Senhor é a minha luz
E a minha salvação.
O Senhor é a minha fortaleza.
A quem então temerei?
Se contra mim um exército se acampe,
Mesmo assim não temerei.
Confiarei na força do meu Deus.
Esperarei o Senhor agir por mim.
1935

O Teu Nome Exaltarei

O Teu nome exaltarei!
Meu prazer é Te adorar
Te agradeço por minha vida
Pois vieste me salvar
Deixaste o trono para mostrar-nos a luz
Do teu trono até a cruz
Minha divida pagar
Morrendo na cruz
Da morte até o trono
O Teu nome exaltarei!
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OBEDECER

OBEDECER É MAIS QUE IMPORTANTE
É PROVA DE AMOR
COM ALEGRIA EU VOU OBEDECER AO SENHOR
JESUS FALOU QUE SE EU SOU AMIGO DELE, EU VOU OBEDECER
AQUILO QUE ELE QUER PRA MIM É SEMPRE O MELHOR, EU VOU OBEDECER
A BÍBLIA ENSINA QUE EU PRECISO HONRAR MEUS PAIS, EU VOU OBEDECER
SE EU QUERO SER UM FILHO ABENÇOADO, EU VOU OBEDECER
EU SOU UM FILHO INTELIGENTE, EU SOU OBEDIENTE
EU PROVO O MEU AMOR
E TUDO O QUE JESUS ME DIZ, EU SIGO FIELMENTE
EU AMO O MEU SENHOR
1945

OFEREÇO MINHA VIDA A TI

Tudo o que sou, tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor
Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor
Ofereço minha vida a Ti. Usa o meu viver para a Tua glória
Os meus dias são Teus Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável
Minha vida eu te dou
O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão
Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor
Dou-te porque me deste primeiro
Tudo o que tenho já pertence ao Senhor
A minha vida é Tua somente, me rendo a Ti, meu Senhor
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Oh Noite Santa

Ó noite santa de estrela fulgurante,
Ó linda noite em que o Cristo nasceu.
Estava o mundo pecador errante,
Até que o Cristo à terra apareceu.
As almas gozam nova esperança,
Em clara aurora a nova luz se ergueu.
Povos ajoelhai; ouvi a voz dos anjos.
Ó noite divina em Belém Jesus nasceu.
Ó santa noite
Eis! Jesus nasceu!
Com corações alegres nos curvamos
Aqui no berço de Cristo Jesus.
Magos também do Oriente aqui chegaram,
guiados por uma estrela de luz
O grande rei nascido pobremente,
Eterno amigo vai se revelar.
Nossa fraqueza o Cristo bem conhece,
Ó eis aqui vosso Rei vinde adorar!
Ó Eis! O rei dos reis vinde ajoelhar
Nossa fraqueza o Cristo bem conhece,
Ó eis aqui vosso Rei vinde adorar!
Eis o vosso Rei, vinde ajoelhar!
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OLHAI OS LÍRIOS
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

O futuro que te espera Deus sabe de cor
O inverno, a primavera e o tempo que é melhor
Deixa, então, tristeza e solidão pra nunca mais
E vê tanta beleza que Jesus à vida traz.
Até pequenas flores que breve vida tem
Deus veste em lindas flores da glória que Ele tem
O amanhã não pode roubar perfume e cor
Segredo é viver hoje em Cristo e Seu amor
O Seu reino em meu viver primeiro eu vou buscar
E tudo o mais virá depois em Cristo eu vou ganhar
Minha fé que não é vã em Cristo eu coloquei
E por isso o amanhã a ele eu entreguei.
Sua vida entrega hoje ao meu Senhor Jesus
Confia as trevas do futuro à Sua imensa luz
Pois muito mais que a simples flor,
Deus vai cuidar de ti
Agora e no futuro e em toda a sua vida aqui.
1955

Os Sonhos de Deus

Se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração
Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer
Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar
Levanta teus olhos e vê! Deus está restaurando teus sonhos e tua visão
Recebe a cura, recebe a unção
Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação
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PAI DE AMOR
Lutheran Youth Alliance

Pai de amor gosto tanto de Ti,
Pai de amor gosto tanto de Ti,
Te amo, Te quero e prostrado
Te adoro,
Pai de amor gosto tanto de Ti.
Meu Jesus amoroso Tu és,
Meu Jesus amoroso Tu és,
Minh’alma já limpaste
E o Espírito enviaste
Meu Jesus amoroso Tu és.
Santo Espírito consolador,
Santo Espírito consolador,
Tu nos santificas
E em nós sempre habitas,
Santo Espírito, consolado
1970

PAI EU TE ADORO
T. Coelho

Pai eu Te adoro,
Minha vida Te entrego,
Como eu Te amo!
Jesus eu Te adoro,
Minha vida Te entrego,
Como eu Te amo!
Espírito, eu Te adoro
Minha vida Te entrego,
Como eu Te amo
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PARA O LOUVOR DA SUA GLÓRIA
Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr Neto

E Deus criou o homem, sim,
Para o louvor da Sua glória
Mas esse homem preferiu
Não dar louvor a Sua glória.
Por isso Deus mandou Jesus
Pra consertar a sua história
Vamos cantar e aprender
O que Deus fez pra Sua glória.
Jesus sofreu pra nos salvar
Para o louvor da Sua glória
Jesus morreu pra nos salvar
Para o louvor da Sua glória.
Ressuscitou pra nos salvar
Para o louvor da Sua glória
E vivo está pra receber
Nosso louvor pra Sua glória.
1990

PARE E PENSE
Carlos A. Valença e Sérgio Leoto

Mentira, ilusão, hipocrisia
Isso o mundo pode dar
E proporcionar alegria
Efêmera como tudo mais.
Pare e pense um instante
Até agora o que você conseguiu
Felicidade e paz, talvez sejam coisas
Que nunca sentiu.
É só Jesus que dará nova vida
É só Jesus que lhe tornará feliz.
E mostrará o caminho excelente
É só Jesus!
Caminhos sem fim, tentativas,
Buscando encontrar algo mais,
Que seja a razão verdadeira,
Motivação para existir.
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PERDÃO, SENHOR
Pablo Sova

Se sofrimentos Te causei, Senhor
Se a meu exemplo o fraco tropeçou,
Se em Teus caminhos eu não quis
Andar, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar,
Se ao meu irmão não demonstrei amor,
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor.
Se indiferente foi o meu viver,
Tranquilo e calmo sem lutar por Ti,
Devendo estar bem firme no labor,
Perdão, Senhor.
Escuta, ó Deus, a minha oração.
E vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma minha vida entregue a Ti.
Amém, Senhor.
2010

PESCADOR
Sérgio Pimenta

É manhã, pescador já se lança no mar
Pra pegar uns pescados pra ganhar uns trocados
Para se sustentar...
Sola sol com suor, céu e céu, mar e mar,
Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo
Que não pode voltar...
Meia volta se faz, não dá pra retornar...
Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor
E esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal,
Sabe que de sua vida se Deus não der guarida
O que vem é fatal....
Pois se a vida é naufrágio, todo o esforço é fracasso,
Só Deus tem solução!!!!
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Poderoso Rei

Bendito seja o nome do Senhor, que é digno de todo o louvor
Bendito seja o nome do Senhor, cheio de graça e de amor
Poderoso Rei, nas Batalhas. Soberano Deus, luz eterna
Meu refúgio, minha fortaleza, meu consolo, minha paz
Minha alegria (3x)
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PODES FALAR, SENHOR

PODES FALAR SENHOR, ESTOU OUVINDO
EU QUERO SER TEU AMIGO
ENQUANTO AS PESSOAS NÃO TE ESCUTAM
NEM QUEREM SABER DE TI
ESTOU AQUI
QUERENDO TE OUVIR
JESUS EU QUERO TE CONHECER
JESUS, CONTIGO EU QUERO PARECER
JESUS EU NÃO MEREÇO
MAS SEI QUE FOI O SENHOR QUEM QUIS SER MEU AMIGO PRIMEIRO
EU QUERO VER SENHOR, O TEU ROSTO
E ESCUTAR TEU CORAÇÃO
QUERO ENCOSTAR MINHA CABEÇA
NO TEU PEITO E DESCANSAR
NA INITMIDADE DESTA CANÇÃO
NÃO TENHO PRESSA QUERO ESTAR AO TEU LADO, MEU SENHOR
NÃO TENHO PRESSA
QUERO SER TEU AMIGO
PRECISO DE TI, SENHOR
JESUS, EU QUERO SER TEU AMIGO
JESUS, QUERO ESTAR CONTIGO
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PONTO FINAL
Sérgio Pimenta

Foi linda a festa
Luz, som sorrisos,
Rodas de amigos
E as canções surgindo.
Passou o tempo, chegou o dia
E sumiu com a noite toda alegria.
Todo este tempo são recordações
Que não fazem mais sentido.
Pra não sofrer com as desilusões,
Procurar um motivo.
Hoje a festa é constante, é real,
E eu não abro mão disso.
Quis, aceitei, ponto final.
Minha alegria é Cristo!
2040

PRA TEU LOUVOR
Rod Mayer

Pra teu louvor, tu me escolheste Senhor
Eu olho minhas mãos e não consigo entender
Que nada, nada, nada do que eu tenho tem valor,
Meu coração eu quero te oferecer.
Ó grande autor, consumador da fé que há em mim
Minh’alma hoje anseia eu te quero servir
Me faças um valente batalhando até o fim
Senhor meu Deus eu sei tu podes me ouvir
Aleluia!
Aleluia!
Aleluia!
Aleluia!
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PRECIOSAS SÃO AS HORAS
Letra:Ellen Lakshmi Goreh, 1883
Port. Myron August Clark, 1894
Música: George Coles Stebbins

Preciosas são as horas na presença de Jesus
Comunhão deliciosa de minha alma com a luz
Os cuidados deste mundo não me podem envolver
Pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier
Se confesso os meus temores, toda minha imperfeição
Ele escuta com paciência essa triste confissão
E dá forças pra que eu vença o pecado e todo o mal
Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal
Se quereis saber quão doce é com Deus Ter comunhão
Podereis, então, prová-lo e tereis compensação
Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus
E tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita graça e luz
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PRECISO DE TI
Ana Paula Valadão Bessa

Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta meu coração
Como a corça anseia por águas assim tenho sede
Como terra seca assim é a minh’alma, preciso de ti
Distante de ti Senhor não posso viver, não vale a pena existir
Escuta o meu clamor: mais que o ar que eu respiro, preciso de ti
Não posso esquecer o que fizeste por mim
Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim
Como um pai se compadece dos filhos assim tu me amas
Afasta as minhas transgressões, preciso de ti
E as lutas vêm tentando me afastar de ti
Frieza e escuridão procuram me cegar
Mas eu não vou desistir
Ajuda-me senhor
Eu quero permanecer contigo até o fim
Distante de ti senhor não posso viver
Não vale a pena existir
Escuta o meu clamor
Mais que o ar que eu respiro
Preciso de ti
Não vale à pena
Estar aqui
Não vale à pena
Existir
E o vazio fica tão grande
Não quero mais só ouvir falar
Quero te ver senhor
Como tu és
Vem me encontrar,
Me abraçar,
Me fazer sentir o teu calor
Vem preencher meu coração
Só existe um lugar
E é teu dentro de mim
Nada mais pode ocupar
Preciso de ti
Preciso de ti
Preciso da tua alegria,
Da tua vida,
Da tua satisfação
Eu preciso de ti.
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PRESENTE SÉCULO
Sérgio Pimenta

Se acomodando ao mando do presente século...
Se conformando e amando o presente século...
E desfrutando a vida no presente século:
A conta irão prestar quando o final chegar.
Correr atrás de tudo como quem perplexo...
Possui um novo mundo em um forte amplexo...
Até desesperar por já não ver mais nexo:
A conta irão prestar quando o final chegar.
Do
Do
Do
Do
Do

tempo que desperdiçou,
que ouviu e nunca decisão tomou
rumo que se preferiu,
Cristo que se rejeitou,
Cristo que se rejeitou...

Ao Cristo rejeitado, apesar de amigo
Ao Cristo crido, ou tido como por castigo
A conta irão prestar quando o final chegar...
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Proclamai
Claudio Rocha

Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura
Mais do que palavras uma ordem receber pois
Cristo é vida eterna para todo o que Nele crer.
Mas como crerão em quem nunca ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue?
Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamai.
Proclamai, por toda terra. Proclamai, por todas as nações
Proclamai, o poder que do alto vem.
Até os confins da terra o Evangelho proclamai, proclamai.
No amor de Deus temos confiança, Sua fidelidade, nossa segurança,
Para a luz levar, trevas dissipar, o evangelho, proclamai
TRADUÇÃO LIVRE - Carlos
Go into all the world, and give the good news to everyone
More than words, receive an order because
Christ is the eternal life to who believe in him
but how will they have faith in him of whom they have not had news? And how will they
have news without a preacher?
Time to behave, perform the mission,
The good news declare
Declare in all the Earth.
Declare in all nations
Declare the power that come from high
To the end of Earth, the Good News declare
Declare
We are confident in God Love
His loyalty, our safety,
To take away the light, darkness disperse
the Good News declare
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PRONTOS PARA ADORAÇÃO
Nelson Bomilcar e Jorge Rehder

Estamos juntos prontos para adoração
Que vem de dentro vem do coração
Que traz alento, força nova pra viver
Que faz da alma um recanto da canção.
Estamos juntos prontos para comunhão
Que faz do amor uma celebração
Nosso louvor iremos todos dedicar
A Jesus Cristo, nosso lampião
Que trouxe luz em meio a escuridão
Que fez da cruz provar maior do amor
Trouxe amizade com o seu perdão
Viva a esperança, fé e união
2090

PURIFICA-ME
Marcos Witt

Ensina-me Teus caminhos Senhor, e andarei em Tua Luz
Dá-me um coração dedicado a Ti, para honrar-Te óh Deus
Purifica-me, limpa-me Senhor (2x)
E livra-me de tudo o que impeça de fluir (2x)
Teu amor

Enseñame tu camino señor
y y andare em tu luz
dame um corazon entregado a ti
para honrarte oh Dios
Purificame limpiame señor
y librame de lo que impida el fluir
Purificame limpiame señor
y librame de lo que impida el fluir de tu amor
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QUANDO A GLÓRIA
Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr Neto

Quando a glória do Senhor for vista
Por toda a vista, em todo o lugar.
Quando a glória se perder de vista,
Como as águas cobrem todo o mar.
Então, de vida se encherá a terra,
De alegria e paz pra nunca mais faltar.
Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra,
O Rei é Cristo sempre vai reinar.
2110

QUANDO ESTOU COM O POVO DE DEUS

Quando estou com o povo de Deus
Eu sinto a maior alegria.
Quanto estou com o povo de Deus
Eu sinto a real harmonia.
Que prazer ver o povo de Deus louvando
Tendo assim um lugar todo santo.
Quando estou com o povo de Deus
Eu sinto a maior das alegrias.
2120

QUE AS PALAVRAS
Sérgio Leoto

Que as palavras da minha boca
E o meditar do coração,
Sejam, sempre, a Ti, Senhor,
Agradáveis, em meu viver.

03-Jul-13

Page 127 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2121

Quebrantado

Eu olho para cruz, e para cruz eu vou.
Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
Meu salvador na cruz mostrou o amor do pai, o justo Deus.
Pela cruz, me chamou. Gentilmente me atraiu e eu,
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
Imerecida vida, de graça recebi. Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, eu estava condenado.
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Pela cruz, me chamou. Gentilmente me atraiu e eu,
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
Impressionante é o seu amor que redimiu e me mostrou
O quanto é fiel
Pela cruz, me chamou. Gentilmente me atraiu e eu,
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
2123

Quem Nos Afastará
Letra : Claudio Rocha (adaptação) - Música :
Cláudio Rocha

Quem nos afastará do nosso Deus?
De sua doce presença nos aparta?
E quem nos separará do Senhor?
Daquele que é fonte de vida e esplendor
Será tribulação, angústia ou perseguição?
Ou fome ou nudez, perigo ou dor
Que nos separará do amor de Deus?
Quem nos afastará do nosso Deus?
De sua doce presença nos aparta?
E quem nos separará do Senhor?
Daquele que é fonte de vida e esplendor
Mas eu sei que nem morte, nem vida,
Presente ou futuro,
Ou tudo que existe na terra ou no céu
Vai nos separar do amor de Deus
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QUEM SALVA É SÓ JESUS (SH 434)

Igreja do Senhor, proclama com fervor: “Quem salva é só Jesus!”
A todos faze ouvir, insiste em repetir: “Quem salva é só Jesus!”
Não há poder igual, que vença todo o mal: “Quem salva é só Jesus!”
É vão querer viver, com Deus, sem renascer: “Quem salva é só Jesus!”
A Lei não dá perdão: traz morte e maldição. “Quem salva é só Jesus!”
Mas Cristo a todos traz amor, perdão e paz: “Quem salva é só Jesus!”
Igreja do Senhor, proclama com fervor: “Quem salva é só Jesus!”
Por Seu amor sem par, que a todos quer salvar: Louvemos a Jesus
2128

Quero me mover (nana nananana)

Nana nanana nana; Nana nanana nana
Quero me mover somente em ti
Me fazes seguir, e toda minha vida está ti
E todo meu andar é só em ti. És o meu caminho
Toda minha força está em ti
Sopras compaixão e graça, eu te vejo aonde quer que eu vá
Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar
2130

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,
Neste seu complexo interior dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. } 2x
Ele está em você. O Espírito Santo se move em você
Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que prá Ele há algo importante em você
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor!
Você tem valor! O Espírito Santo se move em você! } 2x
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Quero Subir

Quero subir ao monte Santo de Sião
E entoar um novo cântico ao meu Deus
Mais que Palavras
Minha vida eu quero entregar
Purifica o meu coração para entrar
Em tua presença
Contemplar tua grandeza
Te adoro Senhor em Espírito
E em verdade
Me Prosto aos teus pés
Na beleza da santidade
Te dou meu louvor
Que seja um cheiro suave
E um som agradável a ti
Pois digno és
2150

QUERO TE ADORAR

Quero te adorar, ó Rei Jesus,
Com todo o meu ser,
Declarar o meu amor,
Tua glória e majestade.
Santo és Senhor!
Pois as tuas grandes obras
Todos os olhos podem ver;
Teu poder manifestado em toda a terra.
Sê exaltado, ó Deus!
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RAZÃO DE VIVER
Sérgio Leoto

Sei que ao olhar uma flor vejo amor.
Sei que nos raios de sol vejo amor
Esse é o amor de meu Deus.
Ao respirar esse ar e viver,
Sinto o amor de meu Deus.
O mundo em que vivemos,
Onde pudemos crescer,
Por vezes, esquecemos
Até de agradecer.
Quem não olhar uma flor não vê Deus
Quem, nos raios de sol, não vê Deus,
Não tem razão pra viver.
Se tu estás sem razão de viver,
Procure o amor de meu Deus.
Se queres dele ajuda, seja sincero em pedir.
Surpresa ao recebê-la, como a flor, você vai sorrir.
2170

REFÚGIO (CRISTO TU ÉS MEU REFÚGIO)
Jamie Harvill / Nancy Gordon

Cristo Tu és meu refúgio
Em quem posso confiar
Cristo Tu és meu refúgio
Coloco a minha confiança em Ti (2x)
Tenho esperança, tenho um futuro
Dádiva do Senhor
Nisto eu creio, sim eu creio
Tua palavra é vida e poder
Para me libertar
Nisto eu creio, sim eu creio
Cristo Tu és meu refúgio
Em quem posso confiar
Cristo Tu és meu refúgio
Coloco a minha confiança em Ti (2x)
Tu és meu refúgio, és a minha rocha
Minha salvação, em Ti confio

03-Jul-13

Page 131 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2180

REI DAS NAÇÕES (Adaptação Apoc. 15)
Jorge Rehder

Grandes são as Tuas obras
Senhor, Todo Poderoso
Justos e verdadeiros são
Os Teus 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.
2190

REI DE SALÉM

Toda glória, honra e poder
Ao Rei de Salém.
Toda esplenda majestade
Ao Senhor do alto trono
Todo firmamento
Toda adoração e o louvor.
Pois Seu reino é reino eterno
Criador de toda a vida
Fonte de justiça e misericórdia
Toda redenção e poder.
Ao Senhor Jesus adoração
E o levantar das minhas mãos
E o dobrar dos meus joelhos.
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Reina em Mim
Brenton Brown

Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só, meu desejo é:
Vem reinar em mim Senhor
Reina em mim com o Teu poder
Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo que sou
Vem reinar em mim, Senhor
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar em mim Senhor
Over all the earth You reign on high
Every mountain stream, every sunset sky
But my one request, Lord my only aim
Is that You reign in me again
Lord reign in me, reign in Your power
Over all my dreams, in my darkest hour
You are the Lord of all I am
So won't You reign in me again
Over every thought, over every word
May my life reflect the beauty of my Lord
Cause You mean more to me than any earthly thing
So won't You reign in me again
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REINA O SENHOR (SALMO 93)
Lieza Coelho Silva

Reina o Senhor
Revestido de majestade e poder
Firmou a terra em seu lugar
Sua trajetória não se altera
Estabeleceu também seu trono
Desde o princípio está firme
Meu Deus eterno você sempre existiu
Ainda que o furioso mar
Levante forte voz e ruja
O Deus eterno continua
Reinando com mais poderosa força
E para sempre reina
2220

RENDEI GRAÇAS
José Washington Gomes de Campos

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!
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RENOVA-ME
Marcos Witt

Renova-me, Senhor Jesus
Já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus,
Põe em mim Teu coração.
Porque tudo o que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo o que há
Dentro do meu coração,
Necessita mais de Ti.
Renuevame, Señor Jesús,
Ya no quiero ser igual,
Renuevame, Señor Jesús,
Pon en mi tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mi,
Necesita ser cambiado Señor,
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
Necesita más de ti.
2240

RESPLANDECEU
Jorge Rehder

O nosso Deus resplandeceu
Em nossos corações
Derramando sobre nós a Sua luz;
A fim de que nós possamos sempre,
Sempre proclamar
As virtudes de quem na cruz morreu por amar.
Livres da escuridão,
Hoje temos a missão de sermos também luz
Diante dos homens,
Para que através do nosso viver
Outros possam a verdade conhecer,
E a Deus glorificar, aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Resplandeceu!

03-Jul-13

Page 135 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2250

SABOR DE VITÓRIA
Sérgio Ricardo Leoto

Toda a vitória tem mais sabor
Quando há mais luta pra conseguir
Alvo à frente, disputa e dor
Ganha quem resistir
Vida com Deus, é luta irmão!
É ter que nadar contra a maré!
Obedecer o que Cristo diz,
Ser mais que vencedor
Em tudo atribulados
Mas nunca angustiados
Ficamos perplexos,
Mas não desanimados
Podemos ser perseguidos,
Mas não desamparados,
Se Deus é fortaleza,
Sou mais que vencedor
2260

SALA DO TRONO

Pai, eu quero contemplar,
Tua glória em majestade.
Pai, que quero Te adorar,
Em espírito e em verdade
Não apenas no átrio,
ou no Santo lugar
Eu quero Te entronizar
Entre os querubins.
Oh! Leva-me à sala do trono,
Pelo novo e vivo caminho,
Pelo sangue de Jesus,
Eterno sumo Sacerdote.
Oh! Leva-me à sala do trono
Prá Te adorar, Senhor.
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SALMO 100
Guilherme Kerr Neto e Nelson Bomilcar

Celebrai com júbilo ao Senhor
Todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria,
Apresentai-vos diante d’Ele com canções.
Sabei que o Senhor é Deus:
Foi Ele quem nos fez e d’Ele somos;
Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio.
Entrai por Suas portas com ações de graça,
E nos Seus átrios com hinos de louvor,
Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome.
Porque o Senhor é bom
Sua misericórdia dura para sempre,
De geração em geração é a Sua fidelidade.
2280

SALMO 103
Nelson Bomilcar

Bendize, ó minh’alma, ao Senhor,
E tudo que há em mim bendiga ao Seu santo nome.
Bendize, 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,
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.
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SALMO 106
Nelson Bomilcar

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 para 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!
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SALMO 108
Guilherme Kerr Neto

Firme está
O meu coração, ó Deus!
Cantarei e entoarei louvores
De toda minh’alma.
Despertai, saltério!
Despertai, ó harpa!
Quero acordar a alva.
Render-te-ei graças entre os povos
Ó Senhor!
Cantar-te-ei louvores
Entre as nações.
Porque acima dos céus,
Se eleva a Tua misericórdia,
E a Tua fidelidade
Para além das nuvens,
Para além das nuvens, para além
Firme está, firme está
O meu coração, ó Deus,
Amém
2310

SALMO 115
Nelson Bomilcar e Guilherme Kerr Neto

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 o nosso Deus,
E tudo faz como Lhe agrada.
Por que confiam as nações
Em ouro, prata e riquezas
E se afastam do Senhor,
Que é fonte de todas as bênçãos?
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SALMO 118
Sérgio Pimenta

O Senhor é a minha força e a minha canção
Porque Ele me salvou...
Não morrerei, antes viverei e contarei
As obras do Senhor!
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom,
Rendei graças porque Ele é bom!
Porque a Sua misericórdia dura para sempre.
2330

SALMO 127
Sérgio Leoto

Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada,
Tarde repousar, comer o pão difícil de ganhar.
Aos seu amados Ele o dá enquanto dormem
E esperam no Senhor.
Aos seus amados Ele o dá enquanto esperam no Senhor!
2340

SALMO 131
Autor Desconhecido

Senhor, meu coração não se elevou,
Nem meus olhos levantaram,
Não me exercito em grandes assuntos
E nem em coisas elevadas pra mim.
De certo eu fiz calar e sossegar a minh’alma,
Qual criança desmamada pra com sua mãe,
Tal é minh’alma pra comigo.
Espera, Israel, no Senhor,
Desde agora e para sempre, amém!
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SALMO 150
Nelson Bomilcar

Louvai a Deus no Seu santuário,
E no firmamento, obra do Seu poder.
Louvai-O ao som da trombeta,
Louvai-O com saltério e com harpa.
Louvai-O com adufes e danças,
Com instrumentos de cordas e com flautas.
Louvai-O pelos Seus poderosos feitos,
Louvai-O consoante a Sua muita grandeza.
Louvai-O com címbalos sonoros,
Louvai-O com címbalos retumbantes.
Todo ser que respira
Louve ao Senhor.
Aleluia!
2355

Salmo 19
Terry Butler

Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti (2x)
Ó Senhor
Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar
Agradável aos teus olhos quero ser
Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir
Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor
May the words of my mouth
And the meditations of my heart
Be pleasing to you, be pleasing to you
My God
You´re the rock and my redeemer
You´re the reason that I sing
I desire to be a blessing in your eyes
Every hour, every moment
Lord I want to be your servant
I desire to be a blessing
In your eye
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SALMO 23 - I
Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr Neto

Jesus meu Senhor é pra sempre o meu pastor,
Nada me faltará, nada me faltará.
Ainda que eu ande pelo vale da morte,
Não temerei mal nenhum
Pois ao meu lado Ele sempre estará
Pra me proteger e amar.
Com eterno amor, vem Jesus me dirigir
Se caminho melhor me ensina a seguir
Maior bondade do que o meu compreender
Pra sempre me seguirá em meu viver.
Misericórdia renovada pra mim
Pra sempre me seguirá até o fim
E habitarei na casa do meu Senhor,
Eternamente, amém!
2370

SALMO 23 - II
Jorge Rehder

O Senhor é meu pastor
E nada, nada me faltará.
Nele descansa o meu coração
E nada, nada me abalará
Ainda que eu ande pelo vale escuro
Ele me protege, me faz seguir seguro
Guarda minha vida, na luta com o inimigo
A vitória é certa, Deus é meu amigo
É certo que a bondade e o amor de Deus
Estão bem junto a mim, sempre até o fim
Até que habitarei na casa do Senhor
Todos os dias eternamente.
Amém!!
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SALMO 23 - III
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

O Senhor é o meu pastor
E nada me faltará
Descanso em verdes pastos
Juntos às águas, sim Ele me dará
De minha vida vai cuidar
Pelo Seu caminho me orientar
Mesmo que no vale da sombra da morte
Eu tenha, eu tenha que andar,
Sei que nada temerei,
Pois ao meu lado Ele vai estar
Passo a passo em meu viver,
Uma mesa farta Ele me fará
Na presença do inimigo
O Seu grande amor Ele me dará
Com bênçãos abundantes,
Misericórdias incessantes
Da sua mão eu receberei,
E, então, com Ele viverei
Pra sempre, pra sempre....
No Seu lar.... Pra sempre no Seu lar
Pra sempre no Seu lar
2390

SALMO 33
Jorge Camargo

Nossa alma espera no Senhor
Nosso auxílio e escudo
Nele o nosso coração se alegra
Pois confiamos em seu santo nome
Seja sobre nós Senhor
A tua misericórdia
Como de ti esperamos (2x)
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SALMO 34
Jorge Rehder

Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor
Alegrar-se-á no Senhor a minh’alma (2x)
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma Lhe exaltemos o nome
Seu glorioso nome (2x)
Alegrar-se-á no Senhor a minh’alma
2410

SALMO 40
Guilherme Kerr Neto e Nelson Bomilcar

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.
2420

SALMO 86
Sérgio Pimenta

Não há entre os deuses
Semelhante a Ti, Senhor;
E nada existe que se compare às Tuas obras.
Pois Tu és grande e operas maravilhas;
Só Tu és Deus, só Tu és Deus!
Dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu,
De todo meu coração,
E glorificarei para sempre o Teu nome.
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SALMO 96
Nelson Bomilcar

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 d’Ele,
Força e formosura no Seu santuário!

03-Jul-13

Page 145 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2440

SALMO 98
Nelson Bomilcar e Ederly Pinheiro Chagas

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 notória 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.
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.
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SALMOS DE LOUVOR e LOUVADO SEJA DEUS
René Milazo e Autor Desconhecido

Salmos de louvor
Cantemos para o Senhor
Pois cada dia que passa
Ele nos dá mais amor
Salmos, salmos
Salmos de louvor,
Salmos de louvor.
Louvado seja Deus, o Rei dos Reis
Pra sempre cantarei do Teu amor
Teus filhos vão falar do Teu poder
Todos hão de Te adorar,
E Te bendizer!
Salmos de louvor, salmos de louvor!
2460

SANTIFICA A TUA IGREJA
Letra: Henry Maxwell Wright, 1910
Música: Melodia Galesa
Harmonia: Thomas JohnWilliams, 1890

Santifica a tua igreja, ó bendito salvador
Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor
Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor
Santifica nossas vidas ó Senhor
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SANTO É O SENHOR - I
Priscila e Mário Simões

Santo é o Senhor
E digno de louvor
Santo é o Senhor
Santo, Santo
s gno de louvor
Honra ao Rei dos Reis
Nosso grande criador
Honra ao Rei dos Reis
Honra, Honra ao grande Criador
Aleluia
Demos glória ao Senhor, Aleluia
Glória, Glória
Glórias ao Senhor
Digno de louvor
Grande Criador
2480

SANTO É O SENHOR - II
Vavá Rodrigues

Santo, Santo, santo é o Senhor
Tão poderoso Rei.
Santo, Santo, Santo, é o Senhor
Toda a terra se encheu da Sua glória,
E toda língua louvará Seu nome,
Cantando Seu grande amor
Santo é o Senhor!
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SANTO LUGAR (Há de Ter)

Há de ter um lugar onde o tempo há de parar
Onde a paz se faz real, e o irreal amor não há não
Sei que há, pois Deus o diz
Eu não posso duvidar
Mesmo que não possa imaginar, espero um dia, sim, espero
Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar
Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar
Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão
Fracassados os dias maus, da vida em caos
Jamais verei pois, num lugar, Santo lugar
Onde o inimigo ausente estará
Face a face a Cristo verei, e muitos verão
Por isto eu canto
2500

SANTO, SANTO, SANTO
Gary Oliver - Versão: Ademar de Campos

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor
Poderoso
Digno de Toda glória
Digno de toda a honra
E de receber hoje o louvor
Louve, exalte ao Senhor
Louve seu nome para sempre
Holy, Holy, Holy
Holy, holy, holy,
Holy, holy, holy,
Holy is the lord, god al-mighty.
Worthy to receive glory,
Worthy to receive honor,
Worthy to receive all our praise to-day.
Praise
Praise
Praise
Praise
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SANTO, SANTO, SANTO (v1)
Letra: Paráfrase de Ap. 4:8-11, Reginald
Heber, 1827
Port. João Gomes da Rocha, 1888
Música: John Bacchus Dykes, 1861

Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam, de manhã, nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus triúno, excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és Santo, só tu és perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo,
és Deus triúno, excelso Criador
HOLY, HOLY, HOLY
HOLY, holy, holy, Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to thee;
Holy, holy, holy! merciful and mighty!
God in three persons, blessed Trinity!
Holy, holy, holy! All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before Thee,
Which wert and art and everymore shall be!
Holy, holy, holy! Though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man Thy glory may not see,
Only Thou art holy, there is none beside Thee,
Perfect in power, in love, and purity!
Holy, holy, holy, Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy name, in earth, and sky, and sea.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed Trinity!
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SANTO, SANTO, SANTO (v2)
Letra: Paráfrase de Ap. 4:8-11, Reginald
Heber, 1827
Port. João Gomes da Rocha, 1888
Música: John Bacchus Dykes, 1861

Não é esta a versão da IPI
Santo, Santo, Santo, Deus onipotente!
Cedo de manhã, entoamos teu louvor
Santo, Santo, Santo, nosso Deus Triúno
És um só Deus, excelso criador
Santo, Santo, Santo todos os remidos
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor
Antes de formar-se o firmamento e a Terra
Eras e sempre és e hás de ser, Senhor
Santo, Santo, Santo, nós os pecadores
Não podemos ver Tua glória sem tremor
Tu somente és santo outro não existe
Puro e perfeito, excelso benfeitor
Santo, Santo, Santo, Deus onipotente
Tuas obras louvam teu nome com fervor
Santo, Santo, Santo, justo e compassivo
És um só Deus, supremo criador
2530

SATISFAÇÃO

Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto.
Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim.
Satisfação é nova vida eu com Jesus em alegria
Sempre cantando a melodia satisfação sem fim
Sim paz real. Sim gozo na aflição
Achei o segredo, é Cristo no coração
Satisfação é não ter medo
Pois meu Jesus virá bem cedo
Logo em glória eu hei de vê-Lo. Satisfação sem fim.
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Satisfaz

Só Jesus, a vida satisfaz (4x)
Vida verdadeira ele me dá
Paz que é companheira
Do amor que levou Cristo a dizer: “Está consumado!”
Se você se sente incapaz
Só Jesus a vida satisfaz
Coisas velhas ficam para trás
Só Jesus a vida satisfaz
Cristo satisfaz! Cristo satisfaz!
Só Jesus satisfaz! Torna-me capaz
Cristo satisfaz ! Cristo satisfaz!
2540

SAUDAI O NOME DE JESUS
Letra: Edward Perronet, John Rippon, 1779
Port. Justus henry nelson, 1890
Música: Janes Ellor, 1838

Saudai o nome de jesus
Arcanjos adorai, arcanjos adorai
Ao rei que se humilhou na cruz
Com glória! Glória! Glória!
Com glória coroai!
2542

Se Confessarmos

Se confessarmos os nossos pecados
Ele é fiel e justo
Para nos perdoar os pecados
E nos purificar de toda injustiça.
2543

Se Deus é por nós

Se Deus é por nós, quem será contra nós (2x)
Nele está todo poder, toda força prá vencer
Por Ele eu lutarei, e com Ele eu vencerei
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Se o seu coração parar de bater

Se o seu coração parar de bater agora,
Se você for embora, prá onde você vai?
Céu, inferno, é o que há. São dois caminhos prá você escolher.
Hoje Cristo lhe estende a mão para lhe dar a salvação,
E tirar da sua cabeça esta dúvida cruel...
2550

SE TÃO SOMENTE
Edilson Botelho

Se tão somente a Cristo
Confessarmos os nossos pecados
Ele é fiel, Ele é fiel
Para nos perdoar
2555

Segurança Bendita

Que segurança! Sou de Jesus! Por Ele agora vivo na luz!
De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo Seu sangue, que me salvou.
Canta, minha alma! Canta ao Senhor, as maravilhas do Seu amor!
Canta, minha alma! Canta a Jesus! Por Ele vives hoje na luz.
Inteiramente me submeti. Oh, que transporte e gozo eu senti!
Dos céus descendo tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus!
Sempre submisso quero viver, Sua vontade sempre fazer;
Rejubilando a todos contar, que meu Jesus me veio salvar.
2560

SEJA ENGRANDECIDO

Seja engrandecido, oh! Deus da minha vida
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre Te exaltarão.
Aleluia! Te louvo!
Pois sei, que sobre todos és Senhor!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Louvemos ao Senhor!
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SEJA PAZ
Guilherme Kerr Neto e Sérgio Leoto

Seja paz de Cristo,
O árbitro nos corações,
A qual Deus nos chamou.
Em união, vivamos, com gratidão,
Em um só corpo, comunhão.
Viva ricamente, nos corações,
Mensagem que Cristo nos falou.
Acima de tudo, esteja o amor, e,
Seja, Cristo, o Senhor.
Em tudo quanto se for falar ou fazer,
Se lembrar que é de Cristo todo o poder,
A Ele, sim, vamos louvar,
Com salmos e canções espirituais.
2575

Sejam Cheios nossos lares

Sejam cheios nossos lares de alegria e canção.
Que este povo a ti se entregue em clamor e oração.
Das montanhas, pelos vales, ergueremos nossa voz;
De louvores encheremos toda a terra, todo o céu.
Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz;
Cobre a terra com tua glória, como as águas sobre o mar.
Aleluia,Aleluia (4x)
2580

SEMPRE TE LOUVAREI
Rogério de Campos

Venho Senhor Te adorar
Estar em Tua presença
Com toda força e razão
Sempre servindo a Deus
Tu és santo, Deus de poder
Tu és digno, Te rendemos glória
Tu és Santo, único Deus
Sempre Te louvarei
Por tudo o que fazes por mim
Minha vida Te entrego
Nasci só pra Te louvar
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Senhor, eu preciso de Ti (SH 168)

Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo, é mui certo que a gente tropeça:
Por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
A luz que me guia no escuro caminho,
Fulgura de cima, do Sol criador,
Contudo, não posso segui-lo sozinho:
Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor.
Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te,
Jamais dessa benção 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 benção do reino divino:
Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor
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SENHOR, TE QUERO
Andy Park

Eu te busco, te procuro oh Deus. No silêncio Tu estás
Eu Te busco, toda hora espero em Ti, revela-Te a mim
Conhecer-Te eu quero mais
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua voz, senhor, Te quero mais
Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, senhor, Te quero mais
Prosseguindo para o alvo eu vou a coroa conquistar
Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir
Conhecer-Te eu quero mais
IN THE SECRET
In the secret in the quiet place
In the stillness you are there
In the secret in the quiet hour
I wait only for you
'cause i want to know you more
I
I
I
I
I
I

want
want
want
want
want
want

to
to
to
to
to
to

know you
hear your voice
know you more
touch you
see your face
know you more

I am reaching for the highest goal
That i might receive the prize
Pressing onward, pushing every hindrance aside
Out of my way
'cause i want to know you more
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SINCERAMENTE
Artur Mendes e Ederly P. Chagas

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 trevas a luz Ele traz
E satisfaz suas vidas, também.
Buscam o bem, gozam a paz,
Tem um motivo pra crer.
Vão correndo pra Deus (2X)
Esperando um caminho melhor (2X)
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)
Certamente um caminho melhor!(3X)
2615

Só o poder de Deus

Só o poder de Deus pode mudar teu ser
A prova que eu te dou é que mudou o meu
Não vês que sou feliz servindo ao Senhor,
Nova criatura sou, nova sou.
2620

SÓ O PODER e SE DEUS É POR NÓS
Autor desconhecido e Cláudio G. Soares

Só o poder de Deus pode mudar teu ser
A prova que eu te dou é que mudou o meu
Não vês que sou feliz seguindo ao Senhor,
Nova criatura sou, nova sou.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? (4X)
Posso todas as coisas naquele que fortalece
Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas.
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SÓ TU ÉS DEUS
Jorge Rehder

Não há, nenhum, Deus como o Senhor.
Nenhum que possa fazer, o que tu fazes, ó Deus
Por isso um dia todos virão diante de Ti, o adorarão,
Pois só Tu és poderoso, só Tu és Deus.
Ensina-me o que queres, Senhor, e te obedecerei.
Ensina-me a servir-te melhor
Com toda a devoção,
Pois só tu és Deus do meu coração.
2640

SOBERANO
Jorge Rehder

Reina o Senhor
Todo Poderoso
A Ele o domínio
A honra e louvor
Ele é soberano
Dirige nossas Vidas
Pois tudo ele faz
Para o bem dos que o amam
A Ti Senhor (Rendemos glória)
O poder (A Majestade)
O Louvor (Pois te adoramos)
Em espírito, em verdade
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SOMA
Vavá Rodrigues

Um mais um é igual a um,
Dois mais dois igual a um,
Três mais três igual a um,
Sempre um só, sempre um só.
Muitas mentes e um só pensar,
Corações e um só sentir,
Muitos membros e um corpo só,
Sempre um só, sempre um só.
É assim que Deus quer ver o seu povo,
Na unidade do espírito
Vivendo em comunhão,
Vivendo em união,
Se amando com intensidade,
Pois somos uma soma de Cristo,
Sempre um só, sempre um só.
2660

SOMENTE UM
Jorge Rehder

Um só sentir
Um só pensar
Uma só voz a ecoar
Uma esperança
Um só amor
Uma só fé no Senhor
Com humildade e mansidão
Apoiar o nosso irmão
No esforço comum de preservar
A unidade do espírito de Deus
Só um é o Senhor
Um só é o nosso Pai
Único Deus que é sobre nós
Que age por meio de nós
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SOMOS CONVIDADOS
Jorge Rehder e Nelson Bomilcar

Somos convidados para adorar
Ao único e verdadeiro Deus
Como um pai gracioso veio nos amar
Preocupado com os que são Seus
Viu nossa miséria, nossa condição
Sem uma esperança, sem uma razão
Com a Sua graça, com o Seu perdão
Deu-nos vida nova em Jesus
Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai
Tem em Suas mãos o poder de nos guiar
Juntos levantemos sempre nossas mãos
E a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor
Senhor da glória! Senhor da história!
Rei de vitória!
2675

Sonda-me Oh Deus

Senhor, Tu me sondas e me conheces
Sabes quando assento e levanto
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar
Conheces todos os meus caminhos
Ainda a palavra
não me chegou à boca
E Tu já conheces, Senhor
Tu me cercas por trás e por diante
E sobre mim põe tua mão
Sonda-me oh, Deus,
conhece o meu coração
Prova-me os pensamentos
Vê se há em mim
algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno
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SOU FELIZ COM JESUS
Horatio Gates Spafford, 1873 e Philip Paul
Bliss, 1876 - Tradução: William Edwin
Entzminger

Se paz a mais doce eu puder desfrutar. Se dor a mais forte sofrer
Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz, com Jesus.
Sou feliz, com Jesus, meu Senhor
Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações,
Oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus!
A vinda eu anseio do meu salvador; ao céu ele vai me levar
Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus.
It Is Well with My Soul
When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well with my soul.
It is well (it is well),
with my soul (with my soul),
It is well, it is well with my soul.

Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ hath regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.
My sin, oh the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to His cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pain shall be mine, for in death as in life
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.
And Lord haste the day, when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
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The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.
Sou Grato Senhor

2685

Sou grato SENHOR, por todas as provações
Que me fazem crescer em Ti, ao deixá-Lo agir
Pois prometeste que em todas as provações
Tu me sustentarias com a Tua mão
Refr :
Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar
Que o Teu Espírito controle o que eu sou
Pois quando chegam as provações eu logo quero agir
E assim a voz de Deus eu deixo de ouvir
Sou grato SENHOR por caminhos do meu viver
Posso vê-lo a me proteger de me desviar
Sou grato SENHOR, é vitória crescer em Ti
Entregando-me todo aqui, a vida é bem melhor
Refr : Mas é difícil....
Ó Meu SENHOR, quando tudo se acabar
Tua face vou contemplar, e contigo morar
TANTO AMOR

2690

Sérgio Pimenta

Por
Por
Por
Por

amor vieste ao meu lugar,
amor sofreste em meu lugar,
amor morreste em meu lugar,
amor... Pra me salvar.

Tanto
Tanto
Tanto
Tanto

amor
amor
amor
amor

- não há como entender
– não há como esquecer
– não há como reter
- para viver

Jesus, Rei dos reis, Senhor de vitória,
A Ti seja o louvor e honra e a glória
Pra sempre, aleluia!
Aleluia, Aleluia!
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Te Acolherei

Se eu estou em pé, Tu és a razão. Mas como agradecer o cuidado de Tuas mãos
Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em Ti um coração perdoador
Trazendo as lembranças das coisas que sofri, mas conheço Tua resposta para mim
“Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar
Mesmo quando a luta terminar
Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar
Mesmo quando a dor se acabar te acolherei”
O que eu desejo e busco só encontro em Ti.
Tudo aquilo que eu tiver quero apresentar
Ao Teu trono verdadeiro de graça que é sem fim
Estou no único lugar que apaga essas culpas, que estavam sobre mim
Mas conheço Tua resposta para mim
“Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar
Mesmo quando a luta terminar
Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar
Mesmo quando a dor se acabar te acolherei”
Fui marcado por Teu imenso amor. Em meus lábios só há gratidão
Como poderei agradecer? Te ofereço o meu coração
Me acolherás outra vez, mesmo quando a luta terminar
Mesmo quando a luta terminar
Me acolherás outra vez, mesmo quando a dor se acabar
Mesmo quando a dor se acabar,
Me acolherás!
2700

TE EXALTAMOS

Te exaltamos ó Cordeiro Santo de Deus
E declaramos as Tuas maravilhas
Teu Espírito se manifestará nesses dias
Trazendo vitória em nossas vidas!
Quem intentará contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o Seu agir?
Quem poderá nos resistir?
Se a Palavra de vitória já foi liberada a nós? } 2x
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Te Louvarei
(Ministério Apascentar de Nova Iguaçu)

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
2715

Tempo de mudar
Aline Barros

Basta só um levantar de mão
Para toda uma vida melhorar
É sua chance, sua oportunidade
Ele está te chamando, vem!
Fico imaginando o teu olhar
Quando receber Jesus no coração
De alegria um sorriso surgirá
E seremos todos irmãos
Vem ainda é tempo de mudar
Não existe outra saída pra você
Uma nova vida Jesus Cristo vai te dar
Então vem, agora vem o aceitar..
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TERRA SEM LÁGRIMAS
Ralph Carmichael

Triste e só era a minha vida,
Cheia de aflição.
Nada, além, duma paz perdida,
Dor e desilusão.
Fraco e pobre, a Deus, me entreguei
E, em seus braços, descanso achei.
Pois n´Ele encontro real amor, real amor
E vida em que não há dor
Vida em que não há dor.
Hoje Cristo vive ao meu lado
Dos caminhos meus.
Passo sou amparo pela mão de Deus.
E, então, quando o fim chegar
A meu Cristo, vou entregar.
Pra me levar ao seu lar de amor,
Seu lar de amor.
A terra onde não há dor.
Terra onde não há dor.

03-Jul-13

Page 165 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2735

TEU AMOR É INCRÍVEL

Teu amor é incrível, firme e constante,
como uma rocha sob os meus pés.
Ele me sustenta, isso é um mistério!
Quando estou cercado, ele me conduz.
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
Teu amor surpreende, cresce de repente,
alegria imensa sempre a me encher.
Sempre que Te vejo brilha a Tua bondade,
nasce um novo canto dentro do meu ser.
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
Teu amor me faz cantar
O Senhor me faz cantar
Teu amor me faz cantar
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
Aleluia (3x) Teu amor me faz cantar.
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TEU POVO
Elias Loureiro

É o teu povo aqui presente
Todos numa só voz declarando que só Tu és grande
Exaltamos teu doce nome
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
TRADUÇÃO LIVRE - CARLOS
It´s your nation here present
All with one voice declaring that only you are Great
We exalt your sweet name
By your love, by your cross, by your Son Jesus
Because you´re Holy, you´re worth to be praised
You´re kind, loved Father
Among everithing you´re truthful Lord
2740

TEU POVO CLAMA
Albino Júnior

Teu povo clama pelo teu amor
Cansado pela transgressão
Pedindo socorro, vem aqui, agora
Suplicando pela tua voz
Nos fala através do teu espírito
Promove a cura pelo teu louvor
Que coisa tão linda ver aqui, agora
Um pedaço do teu reino

03-Jul-13

Page 167 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2750

Teus Altares

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos
A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si
Eu encontrei Teus altares, Senhor 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
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória
Não negará bem algum aos que vivem corretamente
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TEUS OLHOS
Marcos Witt

Teus olhos revelam que eu nada posso esconder
Que nada sou sem Ti, Oh fiel Senhor
Tudo sabes de mim quando olhas meu coração
Tudo Tu podes ver, bem dentro de mim
Levas minha vida através da verdade
Quando me olhas nada posso ocultar
Sei, é Tua fidelidade que leva minha vida mais além
Do que eu possa imaginar. Sei, e não posso negar
que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz

Tu ojos revelan que yo
Nada puedo esconder
Que no soy nada sin ti
Oh fiel Señor
Todo lo sabes de mí,
Cuando miras el corazón
Todo lo puedes ver
Muy dentro de mi
Lleva mi vida
A una sola verdad
Que cuando me miras
Nada puedo ocultar
Sé que es tu fidelidad
Que lleva mi vida más allá
De lo que puedo imaginar
Sé que no puedo negar
Que tu mirada puesta em mí
Me llena de tu paz
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Todo o Céu

Santo, Santo és Senhor
A Terra está cheia da Sua glória
Que as nações declarem
Honra e louvor ao Seu nome
Que Sua face brilhe em nós
E o mundo te conhecerá
Todo o céu louva a Ti
Lindo é o nosso Deus
O universo diz
Aleluia ao nosso Rei
2780

Todos que tem sede

Todos que tem sede, e os que fracos são
Venham à fonte imergir o seu coração
A dor e a tristeza lavadas serão
Nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos :
Vem Senhor Jesus
2785

Toma o meu coração

Este é meu desejo, Senhor, Te honrar; com meu coração, Te adorar
Tudo o que há em mim, Te dá louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor
Toma o meu coração e toda a minha ama, eu vivo só pra Ti
Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar
Faz Teu querer em mim
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TOMA O TEU LUGAR

TOMA O TEU LUGAR
TOMA O TEU LUGAR
LUGAR DE HONRA
LUGAR DE GLÓRIA
SENHOR JESUS TOMA O TEU LUGAR
UM TRONO DE LOUVOR
PREPARAMOS PARA TI
TRONO DE HONRA
TRONO DE GLÓRIA
SENHOR JESUS TOMA O TEU LUGAR
ENTRONIZADO ENTRE OS LOUVORES
ENTRE OS LOUVORES DO TEU POVO
SÓ PRA TE ADORAR, ESTAMOS NÓS AQUI
SIM TU ÉS SANTO,
TU QUE HABITAS ENTRE OS LOUVORES
DE ISRAEL
TUDO É PARA TI
SÓ PRA TE ADORAR
ESTAMOS NÓS AQUI
SENHOR
2800

TRIBUTAI AO SENHOR

Tributai ao Senhor, filhos de Deus.
Tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome
Adorai ao Senhor, na beleza da santidade.
A voz do Senhor é poderosa
A voz do Senhor é cheia de majestade.
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TRIBUTO A IEHOVAH (JEOVÁ)

Ie, iee, Iehovah, Ie, iee, Iehovah
Ie, iee, Iehovah, Ie, iee, Iehovah
Eu sou grato por tudo que tenho
O tesouro maior deste mundo;
Me foi dado como herança eterna,
Maior prova de um amor tão profundo.
Tenho vida, alegria todo o tempo
Tenho amigos, família, muitos irmãos;
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo,
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração;
Jesus Cristo será sempre minha canção.
Ie, iee, Iehovah...
Ie, iee, Iehovah. Ie, iee, Iehovah
Ie, iee, Iehovah. Ie, iee, Iehovah
Jesus Cristo será sempre nossa canção.

03-Jul-13

Page 172 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
2820

Tu és bem vindo

Tu és bem vindo ao nosso meio, Deus bendito e eterno Pai
Tua presença nos alegra, Tua bondade nos atrai
Teus filhos somos e teu povo aqui reunidos, vem Senhor
Dar-nos beber teu vinho novo, recebe em troca nosso amor
Tu és bem vindo ao nosso meio, Cristo filho de Davi
Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a ti
Teu servos somos co-herdeiros, Teus mandamentos nossa luz
Tu és perfeito és o primeiro, amado Deus Senhor Jesus
Tu és bem vindo ao nosso meio, Santo espírito de amor
E lanças fora todo medo, vero Deus Consolador
Selados fomos com teu selo, garantes nossa Redenção
Vem nos encher de Santo Zelo, aquece a nossa comunhão
Consolador, Senhor Jesus Eterno Pai,
Amém, amém, amém

} 2x

TRADUÇÃO LIVRE (Carlos)
You´re welcome among us, Holy One and Eternal Father
Your face make us happy, your mercy captivate us
We´re your sons and your nation joined here,
Please come Lord give us your new wine to drink, get back our love
You´re welcome among us, Christ son of David
To serve you is our wish, we´re devoted to you
We´re your servants, inheritors, your commandments our light
You´re perfect, you´re the First, beloved God, Lord Jesus
You´re welcome among us, Holy Spirit of love
And throw out our fears, genuine Helper God
We were sealed with your Seal, assures our Redemption
Come fill us with Holy Goodwill, warm our communion
Holu Helper, Lord Jesus, Eternal Father,
Amem, amem, amem
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Tu és Fiel

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste; tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor! Dia após dia, com bênçãos sem fim.
Teu grande amor me sustenta e me guarda! Tu és fiel, Senhor, fiel a mim!
Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar,
Tudo criaste na terra e nos mares, todo universo vem, pois, te louvar.
Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir, oh! que doce esperança, eu gozarei do teu rico favor.
TRADUÇÂO
Great is thy faithfulness, O God my father
There is no shadow of turning with Thee
Thou change not, Thy compassions, they fail not
As Thou hast been, Thou for ever will be
Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness
Morning by morning new mercies I see
All I have needed thy hand hath provided
Great is thy faithfulness, Lord unto me
Summer and winter, and springtime and harvest
Join with all nature in manifold witness
To thy great faithfulness, mercy and love
Pardon for sin and a peace that endureth
Thine own dear presence to cheer and to guide
Strength for today and bright hope for tomorrow
Blessings all mine, with ten thousand beside
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Tu És Santo
Ronaldo Bezerra

Tu és Santo ( Tu és santo)
Poderoso ( Poderoso)
Tu és digno ( Tu és digno)
De adoração ( De adoração)
Eu te sigo ( Eu te sigo)
Eu te ouço ( Eu te ouço)
Para sempre ( Para sempre)
Te amarei ( Te amarei)
Eu canto ( Ele é o meu senhor)
E louvo ( Ele é o Rei dos reis)
Ao rei que ( Ele é o Pai de amor)
É digno ( Poderoso Deus)
Eu o amo ( É o Emanuel)
E adoro ( É o grande eu sou)
Diante dEle ( Ele é o cordeiro)
Me prostro ( Que me salvou)
Eu canto ( Ele vivo está)
E louvo ( Ele ressurgiu)
Ao rei que ( Sempre reinará)
É digno ( Sempre existiu)
Eu o amo ( Ele é o Alfa, o Ômega)
E adoro ( O Início e o fim)
Diante dEle ( Salvador e messias)
Me prostro ( Ele é tudo prá mim)
Príncipe da PAZ, só por Ele eu viverei
Príncipe da PAZ, só por Ele eu viverei
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TU ÉS SOBERANO

Tu és soberano sobre a terra
Sobre os céus Tu és Senhor absoluto.
Tudo o que existe e acontece
Tu o sabes muito bem.
Tu és tremendo.
E apesar desta glória que tens,
Tu Te importas comigo também
E este amor tão grande
Eleva-me, amarra-me a Ti
Tu és tremendo.
2850

TUA É A VITÓRIA
Jorge Camargo

Tua é a vitória, Senhor, tua é a vitória
A sabedoria, a honra, a força, toda a glória.
Teu é o domínio, senhor, teu é o domínio
A majestade, o poder, pra sempre, Teu é o reino.
Nós como teu povo, povo de Jesus
Louvamos o Teu nome a uma voz
Pois através do sangue
Que Ele derramou na cruz,
Comprou definitivamente a nossa paz.
E assim nos congregamos
Aos outros no correr da história a declarar
2860

TUA GLÓRIA

PARAP-PARA, PARARARARARARA
PARAP-PARA, PARARARA
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui
A sua mão, o seu poder sobre mim
Os céus abertos hoje eu vou contemplar
O amor descer neste lugar
Eu quero ver agora o seu poder
A sua glória inundando o meu ser
Vou levantar as mãos e vou receber
Vou louvando o seu nome
Porque sinto o Senhor me tocar
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TUA VIDA EM MINHA VIDA
Lieza M. Coelho Silva

Vem em mim reinar
Em tudo o que eu sou
Te convido já
A governar a minha vida
Que meus atos e palavras
Possam expressar amor
Que haja sempre em minha boca
Um contínuo louvor em gratidão
Por tua vida em minha vida
2875

Tudo Entregarei (SH 335)

Tudo a Ti, Jesus entrego, tudo, tudo deixarei.
Resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei.
Tudo entregarei! Tudo entregarei!
Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei!
Tudo a Ti, Jesus, entrego! Tudo quanto é meu, Senhor!
Tudo, tudo, Cristo amado, deixarei por Teu amor!
Tudo a Ti, Jesus, entrego! Quero ser somente Teu,
Tão submisso aqui vivendo como os anjos lá do céu.
Tudo a Ti, Jesus entrego! Oh! Eu sinto o Teu amor (NAO CANTAMOS ESTA ESTROFE)
Transformar a minha vida, e meu coração, Senhor!
Tudo a Ti, Jesus, entrego! Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa! Glória, glória ao Salvador!
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TUDO OU NADA
Sérgio Pimenta

Tudo ou nada,
Pega ou larga de vez.
Quem lançar a mão do arado
Não pode olhar pra trás.
O trabalho é pesado
E será ainda mais.
Quando for demais o fardo,
Há em quem descansar.
Cristo, sempre pronto e perto,
Vai ajudar.
A quem realmente assumir,
Diante dele e de todos,
Compromisso de seguir seus passos
Fielmente até o fim.
2883

Tudo prá ti

Ouço tua voz a me chamar. Tu és Senhor de tudo em mim
Procurei não encontrei, o mundo não me atrai mais
Pois tu és tudo pra mim
Eu viverei só pra Ti. Te entrego tudo o que sou
O que há em mim, meu tudo enfim, são para o teu louvor
Não temerei vou confiar. Jamais serei o mesmo assim
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Um Pendão Real

TODOS
Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus
Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus.
CORO
Com valor! Sem temor! Por Cristo prontos a sofrer!
Bem alto erguei, o seu pendão; firmes sempre até morrer!
MULHERES
Eis formados já os densos batalhões, do grande usurpador.
Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor!
HOMENS
Quem receio sente no seu coração, e fraco se mostrar,
Não receberá o eterno galardão, que Cristo tem prá dar.
TODOS
Pois sejamos todos a Jesus leais, e a seu real pendão
Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão.
2890

UM SÓ REBANHO
Letra: José Lidio Freire, 1892
Música: Leila Naylor Morris, 1898

NÃO É ESTA A VERSÃO DO CTP
Um só rebanho, um só pastor
Uma só fé em um só salvador
É teu amor que nos une aqui
E num só espirito adoramos a Ti
E num só espirito adoramos a Ti
Um só rebanho, um só pastor
Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor
Só nos gloriamos na tua cruz
Louvado seja bendito Jesus
Louvado sejas bendito Jesus
Um só rebanho, um só pastor
Sim, esperamos por Ti, ó Senhor
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer
Quem nos amou e por nós quis morrer
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Um só rebanho CTP

Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só salvador.
Em teu amor unidos aqui, num mesmo espírito vamos a ti.
Um só rebanho, um só pastor. Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz. Sê tu louvado, bendito Jesus!
Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai.
Um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer.
2900

UM SORRISO SE ABRINDO

Um sorrindo se abrindo no olhar
Quando juntos louvamos a Deus
(outra vez)
É tão bom ter você como irmão
E compartilhar do que Ele fez.
Levantemos as mãos ao Senhor
Na alegria de juntos cantar
(numa só voz)
É tão bom ter vpcê como irmão
E saber que Deus habita em nós.
2910

UMA REVOLUÇÃO

Uma revolução de louvor
Está para acontecer
Como expressão de amor a Deus
E todo o mundo há de ver.
É o som do céu, em nossas vidas
No poder do Espírito
É o som do céu sarando a terra
Sobre o som do inferno prevalecerá
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UNIDADE
Elias Loureiro

Quando as mãos se encontram
Formando a corrente de um só coração
Quando o abraço é sincero,
O corpo de Cristo demonstra união.
Mesmo na dor, na saudade,
Nas dificuldades que o mundo nos dá
Se a unidade é Cristo,
A paz com certeza não vai nos faltar
É o amor que reúne os laços que separados estavam então,
É o amor que perdoa de fato, restaura a paz, a amizade e a união.
Quantas razões encontramos pra não perdoarmos, buscando a paz
Mas se o amor nos constrange, é hora de irmos voltarmos a trás, ir atrás
Quando as vozes se unem, na mesma harmonia, na mesma canção
Cristo é nossa esperança, razão da mudança, melhor direção
2925

Unidade e Diversidade
Letra : Guilherme Kerr Neto
Música : Jorge Rehder

Da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma,
Uma só mente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente.
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia,
O que se parte e reparte, a própria vida.
Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.
Sempre grande poder, curas, milagres de Deus
Sempre, proclamação : “Cristo o Senhor ressurgiu!”
Da multidão dos que creram era só um o coração e a alma,
Muita alegria, singela a vida
Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo
Povo de Deus, sal e luz prá todos os povo
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VAMOS ADORAR A DEUS

Vamos adorar a Deus (2x)
Vamos invocar Seu nome
Vamos adorar a Deus.
Ele veio em minha vida num dia especial
Trocou meu coração por um outro sem igual
E essa é a razão porque eu digo que:
Vamos adorar a Deus.
2940

VAMOS AMAR UNS AOS OUTROS

TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP,
VAMOS AMAR UNS AOS OUTROS
TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP,
JESUS ME ENSINOU COMO É IMPORTANTE
AMAR O MEU IRMÃO, ESTENDER A MINHA MÃO
NA HORA DE BRINCAR OU DE PERDOAR
ASSIM COMO ELE ME AMOU EU QUERO TE AMAR
VAMOS AMAR UNS AOS OUTROS
TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP,
VAMOS AMAR UNS AOS OUTROS
TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP, TCHURUP,
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Vamos bater palmas

Vamos todos juntos bater palmas e louvar a Deus (3x)
Nações são suas, os mares seus, toda terra sua é
Vamos bater palmas e louvar a Deus
Batam palmas todos! Louvai ao Senhor
Exalte ao seu Santo nome com hinos de louvor
Ele é o Senhor
Porque Ele é Rei sobre a terra e céu
E Ele sempre reinará
Vamos todos bater palmas e louvar ao nosso Deus (4x)
Porque Ele é Rei, grande Senhor e para sempre reinará (2x)
Vamos todos juntos bater palmas e louvar a Deus (3x)
Nações são suas, os mares seus, toda terra sua é
Vamos bater palmas e louvar a Deus
Vamos todos juntos bater palmas e louvar a Deus
Vamos bater palmas e louvar a Deus!
2960

VASO NOVO
Newton Tuller

Eu quero ser,
Senhor amado
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebra a minha vida
E faze-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo!
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Vem com Josué lutar em Jericó

Vem com Josué lutar em Jericó , Jericó, Jericó
Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão
Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear
Cerque os muros para mim pois Jericó chegou ao fim
Vem com Josué lutar em Jericó , Jericó, Jericó
Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão
As trombetas soarão, abalando o céu e o chão.
Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim
2970

Vem, Derrama a paz
Carlos Sider

Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força
Prá que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti,
Pelo que tens feito, pelo que tens sido
Pelo que farás em nós
Temos visto a paz, temos visto as bênçãos
Sobre este povo transformado em povo Teu
Dá-nos mais fervor, dá-nos mais Tua força
Prá que gerações Teu nome possam encontrar
E assim cantemos glória a Ti
Pelo que tens feito, pelo que tens sido
Pelo que farás em nós
E a glória seja dada a Ti,
Pelo que tens feito, pelo que tens sido
Pelo que farás em nós
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VEM, ESTA É A HORA DA ADORAÇÃO

2980

Brian Doerksen
Tradução: Andreiev & Elisa Kalupniek

NÃO USAR ESTA VERSÃO
Vem,
Vem,
Vem,
Vem,
Vem

esta é a hora da adoração
dar a Ele teu coração
assim como estás para adorar
assim como estás diante do Pai

Toda língua confessará o Senhor
Todo joelho se dobrará
Mas aquele que a Ti escolher
O tesouro maior terá
2990

VEM, ESTA É A HORA DA ADORAÇÃO (versao
Brian Doerksen
Tradução: Andreiev & Elisa Kalupniek

Vem, esta é a hora da adoração
Vem, a ele dar teu coração
Vem, assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante do pai
Vem ...
Toda língua confessará o Senhor
Todo joelho se dobrará
E aquele que a ti escolher
O tesouro maior terá
Come,
Come,
Come,
Come,
Come

now is the time to worship
now is the time to give your heart
just as you are to worship
just as you are before your God

One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still, the greates treasure remains for those
Who glady choose You now
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VENHO, SENHOR

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero, Senhor, minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar.
Pois prá 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 venha mais e mais
Estar ao teu lado, Senhor.
3010

VIAJAR
Sérgio Pimenta

Toda a estrada leva a algum lugar
Mesmo que não seja aonde se quer ir
É preciso escolher
É preciso decidir
Ver a direção e, então, partir.
Viajar, alegria a cada dia
Viajar, ter a paz por companhia
Viajar, Ter socorro sempre perto
Só Cristo é rumo certo.
Viajar, descobrir o que é vida
Viajar, segurança em toda via
Viajar, nunca mais estar sozinho
Só Cristo é o caminho.

03-Jul-13

Page 186 of 192

1a. IPI de Osasco
Grupo de Louvor
3020

VIDA VAZIA
Ralph Carmichael

Vida tão vazia, vida que levei.
Nada, além, de solidão em mim,
Que no mundo achei.
Vida sem respostas, vida sem
Razão, vida triste que levei.
Vida triste, só desilusão.
Falsa me foi a alegria,
triste me foi a canção,
Com os sorrisos nos lábios,
Cheio de dor no coração.
Mas, ouvi de Cristo, seu real amor.
E lhe dei meu coração e Ele me livrou do mal.
Hoje a vida é nova, Cristo vive em mim.
Conto a todos que Jesus guarda,
Guarda, guarda até o fim.
Se tristeza surgem, tenho a solução,
Ler a Bíblia e orar dá paz, dá paz
Ao meu coração.
Agora ao lado do mestre,
tudo tem novo valor.
Nem todo ouro do mundo vale,
Pra mim, o Seu amor.
Penso em ti amigo, não tens direção.
Quero repartir, contigo, essa grande salvação.
3022

Vinde, fiéis

Oh! Vinde, fiéis, triunfantes, alegres, Sim, vinde a Belém já movidos de amor;
Nasceu vosso rei, lá dos céus prometido. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor!
Olhai, admirados, a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor,
Pois veio conosco habitar, encarnado. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor!
Por nós, das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez, por amor,
E, em glórias, a vida nos dá sempiterna. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor!
Nos céus adorai-o, vós, anjos, em coro, e todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, contentes, rendamos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor!
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Vinho e Pão

3025

No nome forte de Jesus nos reunimos aquecidos por sua luz.
Por meio do Senhor, unidos nesse amor,
Com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar.
No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar.
Quem serve o vinho e parte o pão
É o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão.
O Rei da terra e céus é nosso anfitrião,
Com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar.
Cristo está presente aqui, neste celebrar!
E logo vamos nos reunir
No grande encontro preparado que há de vir!
Na glória do Senhor, em todo o esplendor,
Com vinho e pão celebraremos comunhão!
VIVE O MEU SENHOR

3030

Vavá Rodrigues

Bem
Bem
Bem
Bem

que
que
que
que

tentaram
tentaram
tentaram
tentaram

sufocar o amor
calar a doce voz
o rebanho dispersar.
impedir a flor de germinar.

O amor é forte e vence a morte
A vida brota em todo lugar
É impossível impedir a luz de brilhar
Jesus sagrou-se vencedor....
E vive para sempre o meu Senhor.
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VIVE O SENHOR
Jorge Rehder

Vive o Senhor, Bendito seja o Rei! (2X)
Prova e vê que o Senhor é bom.
Olha pra Cristo que te iluminará.
Derramará luz nas tuas trevas
Inundará de luz teu coração,
Acenderá um fogo, uma chama,
Que nunca, jamais, ninguém apagará.
Vive o Senhor, Bendito seja o Rei! (2X)
Prova e vê que o Senhor é bom.
3050

VOCÊ PODE CONHECÊ-LO
Ralph Carmichael

O Deus que criou todo o universo,
estrelas, sol criou.
Em seu poder, em sua glória,
imenso céu falou.
E fez-se o amor e toda a terra
ao homem se entregou.
Mas o pecado não viu o pecado
e Deus o separou.
O grande Deus da criação deu-nos
Seu amor, a salvação.
E você pode conhecê-lo, se Jesus
tomar, hoje, a sua mão.
E outra vez com grande amor,
estende-nos a sua mão,
Pra nos livrar de toda a dor
e dar a salvação.
E agora, então, Jesus vos chama
Com seu imenso amor.
Estenda, a Cristo, a sua mão
e encontre a salvação.
O grande Deus da criação,
Deu-nos seu amor, a salvação.
E você pode conhecê-lo, se Jesus
Tomar, hoje, a sua mão.
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VOCÊ PODE TER
Sérgio Pimenta

Você pode Ter a casa repleta de amigos
Paredes e pisos cobertos de bens,
Ter um carro do último tipo,
E andar conforme der na cabeça...
Ou pode até ser um cara que vive apertado
Até mesmo dentro de um lotação,
Curtindo assim mesmo o fim de semana
Ao andar conforme der na cabeça....
Mas sempre será como folha no vento
Esperando o momento de cair....
Você pode Ter tudo aquilo que sonhar.
Mas nunca terá a paz que existe lá dentro
Que não se encontra pra poder comprar
Porque essa paz só tem a pessoa
Que se encontra com Cristo. (3X)
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VOLTE À VIDA
Ralph Carmichael - Tradução: Carlos Osvaldo

Se a vida hoje está vazia preste atenção
Às coisas que agora vou falar,
Se seu coração está vazio e sem paz
Cristo lhe pode ajudar.
Volte no tempo à vida, pense no que já fez
Procure a paz perdida no amor que se desfez
Pense, então, no futuro, no que lhe vai surgir
Veja se está seguro, hoje é tempo de agir
VIDA! SE FEZ! PERDIDA! DESFEZ!
FUTURO! SURGIR! SEGURO! AGIR!
Cristo por meu pecado na cruz a vida deu
Nele encontrei perfeita paz,
Perdão, que hoje é meu
Deixe de lado o medo, deixe a inquietação
Veja não há segredo, Cristo em seu coração
CRISTO! SE DEU! PERDÃO! É MEU!
MEDO! MORREU! SEGREDO! É SEU!
Volte a olhar a vida, um sonho a começar
Volte a paz esquecida, VOLTE A PODER AMAR
A todos cante a paz, que está no Salvador
Contente conte ao mundo de Cristo e Seu amor
3080

VONTADE DE DEUS
Jorge Camargo

Confie no Senhor, de todo o seu coração
Não se apoie jamais no que pensa ser melhor
Ao seus próprios olhos
Dê a Ele lugar devido em todas as decisões
Não se julgue auto suficiente demais
Aos seus próprios olhos
Tema ao Senhor, rejeite o mal
Se oriente, saiba a boa vontade de Deus
Se deleite na perfeita vontade de Deus
E desfrute da agradável vontade de Deus.
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VOU PROCLAMAR AO MUNDO
Myra Schubert

Vou proclamar ao mundo que meu
Senhor, em breve, voltará.
Vou proclamar ao mundo que
Cristo reinará.
Eu andava tão preso, nas trevas,
Sem Jesus.
Mas, Ele, a mão, tomou-me,
E agora me conduz.
E ouvi a voz do Senhor que dizia:
“A quem enviarei e quem há de ir
por nós?”
E disse eu: “ Eis-me aqui Senhor,
Envia-me a mim!”
3100

VOZ DE LOUVOR
Jorge Rehder

Acorda ó Minh’alma, desperta para Deus
Proclame glória aos Santo, com o coro lá do céu
E ao redor do trono onde a voz é de louvor
Reina soberano grande é o Senhor
Força e honra toda a glória é de Jesus
Ó minh’alma com os anjos cante assim
“Glória! Glória!
Glória ao Santo Deus”
“Glória! Glória!
Glória ao Santo Deus!”
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