– Índice das primeiras linhas

Cânticos da IPVG
i g r e j a

A alegria está no coração.................................................... 33
A começar em mim, quebra corações................................... 18
A ti bendirei pra sempre....................................................... 32
Ao Deus que nos guarda de tropeçar.................................... 19
Ao nosso Deus que se assenta no trono.................................. 4
Ao orarmos, Senhor............................................................ 36
Ao que está assentado........................................................... 3
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou.............................. 14
Ao único que é digno de receber............................................ 3
Assim como a noite aguarda o sol........................................ 29
Bem-aventurado o homem que não anda............................. 24
Bendize ó minh’alma ao Senhor........................................... 21
Buscai primeiro o Reino de Deus............................................ 3
Cada estrada em que eu andei............................................ 11
Cantai ao Senhor um cântico novo......................................... 4
Como a corça anseia pelas águas........................................ 38
Como agradecer pelo bem que tens feito a mim?.................. 14
Como água cristalina.......................................................... 15
Da multidão dos que creram era só um o coração................ 36
De todas as tribos, povos e raças ........................................ 16
Deixou o esplendor da sua glória......................................... 20
Desde os confins da Terra.................................................... 26
Deus enviou seu Filho amado.............................................. 13
Deus, somente Deus............................................................ 12
Diante do trono de Deus nos céus........................................ 38
Digno és de glória e louvores............................................... 31
É teu povo aqui presente........................................................ 9
Ele é exaltado....................................................................... 6
Em Cristo só, a minha fé...................................................... 37
Em espírito e em verdade....................................................... 6
Enquanto eu calei o meu pecado......................................... 30
És a nossa Estrela da manhã................................................ 13
És o meu Bem querer, meu Mestre........................................ 25
És tu, única razão................................................................ 28
Esta paz que sinto em minh’alma.......................................... 18
Eu quero ser, Senhor amado.................................................. 5
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.............................. 7
Fala à minha alma, oh, Cristo, fala-lhe com amor!................ 31
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus................................. 4
Grande é o Senhor e mui digno de louvor!............................. 6
Grandes são as tuas obras..................................................... 8
Hoje é tempo de louvar a Deus............................................ 35
p r es b i t e r i a n a

d e

v i l a

g ua r ani

|

1

Jesus Cristo mudou meu viver.............................................. 13
Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui.............................. 5
Luz do mundo, vieste à terra................................................. 22
Maravilhosa graça! Maior que o meu pecar!......................... 22
Me diga, andorinha, você.................................................... 39
Meu coração transborda de amor........................................ 27
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há............................... 17
Não a nós Senhor, não a nós Senhor.................................... 21
Não entristeças o teu coração, confia em Deus..................... 27
Não existe nada melhor....................................................... 23
Não existe nada melhor....................................................... 24
Não há Deus maior............................................................. 15
Não tenhas sobre ti............................................................. 35
Não tenho palavras............................................................. 23
Nas estrelas vejo a sua mão................................................. 11
Nosso Deus é soberano......................................................... 7
Num lindo dia almejo encontrar........................................... 17
O meu cálice, elevo a ti Senhor........................................... 10
O Nome de Jesus é poderoso.............................................. 30
Pai, eu te amo, te louvo e te adoro....................................... 39
Por tudo o que tens feito........................................................ 8
Quão amáveis são os teus tabernáculos............................... 33
Quão formoso és, Rei do universo........................................ 29
Que a beleza de Cristo se veja em mim................................ 20
Satisfação é ter a Cristo......................................................... 9
Se confessarmos os nossos pecados..................................... 19
Se eu fosse contar o que, de alguém, ouvi............................ 31
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim.............................. 35
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.............................. 5
Sonda-me, Senhor, e me conhece........................................ 26
Tapeceiro............................................................................ 40
Tu és Santo......................................................................... 26
Tu és soberano sobre a terra.................................................. 7
Tu não habitas em tendas.................................................... 20
Tu que estás assentado no trono........................................... 10
Tudo posso naquele que me fortalece................................... 40
Um só rebanho, um só pastor.............................................. 19
Uma centelha só um grande fogo faz................................... 28
Vejo a luz do Senhor, que brilha........................................... 34
Vem, derrama a paz.............................................................. 9
Vem, Senhor, abençoar teu povo.......................................... 30
Venho, Senhor, minha vida oferecer...................................... 12
Vim para adorar-te.............................................................. 34

2

|

Louvai

ao

S enh or

1 – Ao que está assentado
Ao que está assentado
No trono e ao Cordeiro,
Seja o louvor, e a honra,
E a glória, e o domínio,
Pelos séculos dos séculos. Amém.
2 – 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.
Coroado estás, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome,
Nos rendemos aos teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a ti.
3 – Buscai primeiro
Buscai primeiro o Reino de Deus,
E a sua justiça,
E as demais coisas vos serão acrescentadas.
Aleluia, aleluia!
Aleluia!
Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda Palavra,
Que procede da boca de Deus.
Aleluia, aleluia!
Aleluia!
Pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, buscai e achareis.
Batei, batei, e abrir-se-vos-á.
Aleluia, aleluia!
Aleluia!
i g r e j a
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4 – Salmo 96
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Proclamai a sua salvação!
Anunciai entre as nações a sua glória.
E entre todos os povos as suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor,
Mui digno de ser louvado.
Mais temível do que falsos deuses!
Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura no seu santuário!
5 – Ao nosso Deus
Ao nosso Deus que se assenta no trono,
E ao Cordeiro, pertence a salvação!
E o louvor, e a glória, e a sabedoria,
E as ações de graças, e a honra,
E o poder, e a força sejam ao nosso Deus,
Pelos séculos dos séculos! Amém!
6 – Glória pra sempre
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
À raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá!
Os céus, a terra e o mar,
E tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará; toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor!
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7 – Jesus, em tua presença
Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti,
Pois um dia a tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!
O véu que separava, já não separa mais!
A luz que outrora apagada, agora brilha,
E cada dia brilha mais!
Só pra te adorar, e fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui.
8 – Seja engrandecido
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança,
Meus lábios sempre te exaltarão!
Aleluia! Te louvo!
Pois sei que sobre todos és Senhor!
Aleluia, aleluia, aleluia!
Louvemos ao Senhor!
9 – Eu quero ser
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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10 – Em espírito e em verdade
Em espírito e em verdade,
Te adoramos, te adoramos!
Rei dos reis, e Senhor,
Te entregamos nosso viver!
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó rei Jesus!
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar, nos átrios do Senhor!
Meu prazer é viver na casa de Deus,
Onde flui o amor!
11 – Ele é exaltado
Ele é exaltado,
O rei é exaltado nos céus, eu o louvarei!
Ele é exaltado, pra 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!
12 – Grande é o Senhor
Grande é o Senhor e mui digno de louvor!
Na cidade do nosso Deus,
Seu santo monte,
Alegria de toda terra!
Grande é o Senhor, em quem
Nós temos a vitória,
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante dele nos prostramos.
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Queremos o teu nome engrandecer,
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só tu és o Deus eterno,
Sobre toda terra e céus.
13 – 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 dessa glória que tens,
Tu te importas comigo também!
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a ti. Tu és tremendo!
14 – Eu só confio no Senhor
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
Eu só confio no Senhor, vivo a cantar.
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
Posso confiar, posso confiar,
Que um lar no céu, Cristo vai me dar.
Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar,
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
15 – 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!
i g r e j a
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Foi ele quem criou os céus dos céus,
E fez separação das águas da terra seca!
Foi ele quem criou os luminares,
E criou a natureza, e formou o homem!
Glória Deus, por suas maravilhas,
Pela sua grandeza,
Glória a Deus!
16 – Grandes são as tuas obras
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 o teu nome é Santo?
Todas as nações virão,
E adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça
Se fizeram manifestos!
17 – Te agradeço
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço. Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço!
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18 – É teu povo
É teu povo aqui presente,
Todos numa só voz declarando
Que só Tu és Santo.
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.
Sobre todas as coisas,
Tu és verdadeiro Senhor.
19 – 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. Aleluia!
Satisfação é não ter medo,
Pois meu Jesus virá bem cedo.
Logo em glória eu hei de vê-lo.
Satisfação sem fim.
20 – Vem, derrama a paz
Vem, derrama a paz.
Vem, derrama as bênçãos.
Sobre este povo que se chama povo teu.
i g r e j a
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Dá-nos teu amor, dá-nos tua força,
Pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a ti,
Pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
21 – O meu cálice
O meu cálice, elevo a ti Senhor.
Vem enchê-lo; faze-o transbordar.
Pai celeste dá-me agora o teu poder.
Vem Senhor minha vida transformar.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
22 – Alfa e Ômega
Tu que estás assentado no trono,
Sempre reinando soberano.
Anjos cantando, homens louvando.
Deus reunido com o seu povo.
Oh, oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho.
Oh, oh, vem. Oh, oh, vem.
Oh, oh, vem, Senhor Jesus.
Ansioso espero a sua volta,
O grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia.
Maranata, Cristo.
Filho, Mestre.
Oh, oh, vem. Oh, oh, vem.
Oh, oh, vem, Senhor Jesus.
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23 – Água viva
Cada estrada em que eu andei,
Eu pensei daria certo.
Toda terra em que habitei,
Terminou em um deserto.
Quando Deus achou-me em trevas disse: haja luz.
Quando Deus achou-me em guerras disse: haja paz.
Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação,
Fez nascer um arco-íris no céu do meu coração.
Toda vez que eu tive sede, ele deu-me de beber.
Água viva deu-me de beber.
24 – Nas estrelas
Nas estrelas vejo a sua mão,
E no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal,
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que ele é pra mim?
‘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
O que ele é pra mim?
Tudo ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim.
i g r e j a
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25 – Oferta de amor
Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois, pra te adorar foi que eu nasci.
Cumpre em mim o teu querer.
Faça o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao teu lado, Senhor.

26 – Deus, somente Deus
Deus, somente Deus,
Criou o mundo e o que nele há.
O ser que pode respirar, existe pra mostrar
A glória do Senhor.
Deus, somente Deus,
Os seus mistérios pode revelar.
Os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu,
Pois Deus, somente é Deus.
Deus, somente Deus,
Domina o trono do universo,
Que a voz da criação se erga para dar
Louvor somente a Deus.
Deus, somente Deus,
Eternamente em nós, há de inspirar
A alegria de adorar, desejo de exaltar,
A Deus, somente a Deus.
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27 – Deus enviou
Deus enviou seu Filho amado
Pra nos salvar e perdoar.
Na cruz sofreu por meus pecados,
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Porque ele vive, posso crer no amanhã.
Porque ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei
Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
Que vivo está.
E quando enfim chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo então, terei vitória.
Verei na glória, o meu Jesus,
Que vivo está.
28 – Estrela da manhã
És a nossa Estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é a tua palavra que não pode mentir,
Por isso estamos aqui.
Te louvamos, oh, Senhor,
Pelo teu imenso amor.
Manifesta o teu perdão e poder
E assim vamos te adorar para sempre,
Pra sempre, oh, meu Deus.
29 – Jesus Cristo mudou meu viver
Jesus Cristo mudou meu viver.
É a luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
i g r e j a
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Diferente hoje é o meu coração.
Cristo deu-me paz e perdão.
Sim, diferente hoje é o meu coração.
O amor só conheci em canções,
Que falavam de ilusões.
Tudo agora é diferente,
Isto falo a toda gente,
Pois Cristo deu-me seu amor.
30 – Meu tributo
Como agradecer pelo bem que tens feito a mim?
Que vem demonstrar quanto amor tu tens ó Deus por mim.
As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar
A gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti.
A Deus, demos glória.
A Deus, demos glória.
A Deus, demos glória, que por nós tanto fez.
Foi na cruz, que salvou-me.
Seu poder restaurou-me.
A Deus, demos glória, que por nós tanto fez.
Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor.
E se surgir o louvor ao calvário seja sim.
31 – Consagração
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, oh Senhor,
Pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça.
E cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.
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Celebrarei a ti, oh Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras.
Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar
E todo ser que neles há.
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.
32 – Não há Deus maior
Não há Deus maior.
Não há Deus melhor.
Não há Deus tão grande
Como nosso Deus.
Criou os céus, criou a terra.
Criou o sol e as estrelas.
Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o seu louvor.
Para o seu,
Para o seu, para o seu louvor.
33 – Água cristalina
Como água cristalina,
De um rio que vai pro mar,
A minh’alma vai a ti,
Só pra te adorar,
E cantar tua bondade, meu Senhor,
Meu Bom Jesus.
Aleluia! Oh, minh’alma, ao Senhor louvai.
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Assim como a relva verde,
Na encosta da montanha,
Meu amor diante de ti,
Do mesmo modo se esparrama,
Se apegando em tua grandeza,
Minha Rocha, meu Jesus.
Aleluia! Oh, minh’alma, ao Senhor louvai.
Como a abelha necessita,
Do néctar de uma flor,
Eu não sobreviveria
Longe de ti, Oh, meu Senhor.
Pois tu és o meu auxílio,
Minha vida e minha paz,
Aleluia! Oh, minh’alma, ao Senhor louvai.
34 – De todas as tribos
De todas as tribos, povos e raças,
Muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
No tempo e no espaço virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, Raiz de Davi
Bendito seja o seu santo nome
Cristo Jesus, presente aqui.
Remidos comprados, grande multidão,
Muitos virão te louvar
Povo escolhido, teu reino e nação,
No tempo e no espaço virão te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no teu altar pra teu louvor.
16
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35 – A eterna glória
Num dia lindo almejo eu encontrar,
A eterna glória, que prometida está.
Gozo e alegria posso então eu sentir,
Pois Jesus Cristo já está por vir!
Jesus virá outra vez aqui.
Jesus virá mais outra vez aqui!
E todos juntos, em um só louvor,
Cantemos todos: Ele é o nosso Senhor.
Ele veio ao mundo pra trazer-nos a paz,
Ele foi tentado e não pecou jamais!
A sua vida foi exemplo de amor,
Por isso eu canto: Ele é o nosso Senhor!
36 – 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, louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem, e rujam os mares,
Ao som de teu nome!
Alegre te louvo, por teus grandes feitos!
Firmado estarei, sempre te amarei!
Incomparáveis são tuas promessas, pra mim.
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37 – Esta paz
Esta paz que sinto em minh’alma,
Não é porque tudo me vai bem.
Esta paz que sinto em minh’alma
É porque eu louvo ao meu Senhor.
Não olho as circunstâncias. (Não, não, não)
Olho seu amor. (Seu imenso amor)
Não me guio por vistas, alegre estou.
Este gozo que sinto em minh’alma,
Não é porque tudo me vai bem.
Este gozo que sinto em minh’alma,
É porque eu louvo ao meu Senhor.
E ainda que os campos não floresçam
E a vide não dê o seu fruto,
E ainda que os montes
Se lancem ao mar,
Ou que a terra trema, hei de confiar.
Oh! Glória, glória e aleluia!
Aleluia, glória ao meu Senhor!
Oh! Glória, glória e aleluia!
Aleluia, glória ao meu Senhor!

38 – A começar em mim
A começar em mim, quebra corações,
Pra que sejamos todos um,
Como tu és em nós.
Onde há frieza, que haja amor,
Onde há ódio, perdão,
Para que teu corpo cresça assim,
Rumo à perfeição.
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39 – Se confessarmos
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo,
Para nos perdoar os pecados,
E nos purificar de toda injustiça.

40 – Um só rebanho, um só pastor
Um só rebanho, um só pastor,
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui,
E num só espírito adoramos a ti.
Um só rebanho, um só pastor.
Fruto, oh, Senhor,
Deste teu grande amor.
Só nos gloriamos na tua cruz
Louvado sejas, bendito Jesus.
Um só rebanho, um só pastor.
Sim, esperamos por ti, oh, Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer.

41 – Ao Deus que nos guarda de tropeçar
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.
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42 – Que a beleza de Cristo
Que a beleza de Cristo se veja em mim;
Toda a sua admirável pureza e amor.
Oh, tu, chama divina, todo o meu ser refina,
’Té que a beleza de Cristo se veja em mim.
43 – Se isto não for amor
Deixou o esplendor da sua glória,
Sabendo o destino aqui.
Estava só e ferido no Gólgota,
Para dar sua vida por mim.
Se isto não for amor, o oceano secou;
Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais.
Se isto não for amor, o céu não é real.
Tudo perde o valor, se isto não for amor.
Mesmo na morte lembrou-se
Do ladrão que ao seu lado estava.
E com amor e ternura falou-lhe:
No paraíso comigo estarás.
44 – Incomparável
Tu não habitas em tendas
Nem em templos feitos por mãos.
Eterno, perfeito, princípio e fim.
Acima das religiões.
Não há nada no céu,
Na terra ou no mar
Semelhante a ti, Senhor.
Tua imagem está revelada em nós,
Expressão do teu amor.
Incomparável, Senhor, tu és.
Tua voz ressoa como um trovão
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E as nuvens são o pó dos teus pés.
Incomparável, Senhor, tu és.
Minh`alma está apegada a ti.
Senhor, incomparável és.
45 – Salmo 115
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 o nosso 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?
46 – Bendize ó minh’alma
Bendize, ó minh’alma, ao Senhor
Senhor tu és maravilhoso
Vestido de glória e majestade
Coberto de luz como de um manto
E são as cortinas da tua morada
Os céus numa noite estrelada.
A tua casa se ergue sobre as nuvens
Deus vai ligeiro, nas asas do vento
E pinta multicor no pensamento
Momento, tempo, intento de adorar.
Bendize, ó minh’alma, bendize ao Senhor
E toda minha vida, proclame seu louvor
Bendize, ó minh’alma, bendize ao Senhor
Pra sempre penhorada ao seu imenso amor.
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47 – Vim para adorar-te
Luz do mundo, vieste à terra
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te.
Quero contigo viver.
Vim para adorar-te.
Vim para prostrar-me.
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável,
Totalmente digno,
Tão maravilhoso para mim.
Eterno rei, exaltado nas alturas.
Glorioso nos céus
Humilde, vieste à terra que criaste
E, por amor, pobre se fez.
Foi Cristo quem pagou o preço
Dos meus pecados lá na cruz.

48 – Maravilhosa graça
Maravilhosa graça! Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Pois alivia a minh’ alma, e vivo em toda a calma,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Mulheres
Graça! Quão maravilhosa é a graça de Jesus!
Alta como o firmamento, alta e é sem fim!
Graça! Quão maravilhosa, suficiente a mim.
É maior que a minha vida inútil,
É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei,
E glória dai!
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Homens
Graça! Quão maravilhosa a de Jesus!
Como o firmamento é sem fim!
É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil,
É maior que o meu pecado, meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei,
E glória dai!
Maravilhosa graça! Traz vida perenal!
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado.
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Maravilhosa graça! Quão ricas bênçãos traz!
O seu poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!

49 – Filho de Deus
Não existe nada melhor
Do que ser um filho 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.

50 – Vem de Ti, Senhor
Não tenho palavras pra agradecer tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
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Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou
O que vier a ser
Vem de Ti Senhor
Dependo de Ti
Preciso de Ti
Sozinho, nada posso fazer.
Descanso em Ti
Espero em Ti
Sozinho, nada posso fazer.
Tudo o que tenho
Tudo o que sou
O que vier a ser
Vem de Ti Senhor.
51 – Salmo 1
Bem-aventurado o homem que não anda
Segundo o conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores,
Nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
E na sua lei medita dia e noite.
Pois será como árvore plantada
Junto a ribeiros de águas.
A qual dá o seu fruto na estação apropriada,
E cujas folhas não caem;
E tudo quanto fizer prosperará.
52 – Compromisso
Não existe nada melhor
Do que estar diante de Deus.
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Pode o mundo se abalar,
Seguro estou em ti.
Seguro estou em ti.
Tudo foi criado por ti,
Nós também pra teu louvor.
Quero sempre te exaltar,
Pois és fiel a si.
Pois tu és fiel a si.
Bom é estar te servindo,
Com compromisso contigo.
Nada vai nos separar
Do teu amor, Jesus.
53 – És o meu Bem querer
És o meu Bem querer, meu Mestre.
E tudo que tenho e sou
Vem de tua mão, Senhor.
Que se estende e me abençoa,
Mesmo sem merecer, pecador.
O mais miserável dos homens que sou,
Me envolves com o teu amor.
E por isso eu sou mais feliz.
Se a vida quer me tirar de ti,
Me afastar e me destruir,
Eu clamo a ti Jesus e tu me dás a tua vitória.
Pois estou bem certo de que nada,
Nem na morte nem na vida,
Vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor.
És o meu Bem querer. Te amo.
Como eu te amo, meu Jesus.
Me envolves com o teu amor,
E por isso eu sou mais feliz.
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54 – Desde os confins da terra
Desde os confins da Terra,
No mais profundo mar,
Nas alturas do céus, Louvado és.
Dentro dos corações, em meio a um clamor,
Nasce esta canção e os povos cantam.
Por toda eternidade
Tu serás adorado, Grande Deus,
Exaltado nas nações.
Senhor da criação, Grande Deus, Seja louvado!
55 – Tu és Santo!
Homens		
Tu és Santo		
Poderoso		
Tu és digno		
De adoração		
Eu te sigo		
Eu te ouço		
Para sempre		
Te amarei		

Mulheres
Tu és Santo
Poderoso
Tu és digno
De adoração
Eu te sigo
Eu te ouço
Para sempre
Te amarei

E eu canto e louvo		
Ao Rei que é digno		
E eu o amo e adoro		
Diante dele eu me prosto
E eu canto e louvo		
Ao Rei que é digno		
E eu o amo e adoro		
Diante dele, me prosto		

Ele é meu Senhor, ele é o Rei dos reis
Ele é Pai de amor, poderoso Deus
É Emanuel, ele é o grande Eu Sou
Ele é o Cordeiro que me salvou
Ele vivo está, ele ressurgiu
Sempre reinará, ele sempre existiu
Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim
Salvador e Messias, amigo pra mim

Príncipe da paz, só por ti eu viverei.
56 – Sonda-me, usa-me
Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Quebranta o meu coração.
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Transforma-me, conforme a tua Palavra,
E enche-me, até que em mim se ache só a Ti.
Então... usa-me, Senhor.
Usa-me.
Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo,
Eu quero ser usado da maneira que te agrade,
Em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida,
Usa-me, Senhor.
Usa-me.
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
Enche-me e usa-me Senhor.
57 – Não entristeças
Não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera.
Há tempo para o inverno e o verão, outono e primavera.
Em breve, as flores irão se abrir e então cantarás.
Repetirás a sorrir: “Com Cristo, tristeza jamais!”.
Minha vida, a Jesus entreguei,
E nele confiei toda a minha tribulação.
Sempre em Deus devemos esperar
E ele nos dará paz e consolação.
58 – Meu coração transborda de amor
Meu coração transborda de amor,
Porque meu Deus é um Deus de amor.
Minha alma está repleta de paz,
Porque Jesus é a minha paz.
Eu digo aleluia (5x). Eu digo porque.
Eu digo aleluia (5x). Aleluia, amém.
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59 – És tu, única razão
És tu, única razão
Da minha adoração, Oh, Jesus.
És tu, única esperança
Que anelo ter, Oh, Jesus.
Confiei em ti, fui ajudado.
A salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração.
Com meu canto te louvarei.
Eu te louvarei.
Te glorificarei.
Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo o tempo te louvarei.
Em todo o tempo te adorarei.
60 – Uma centelha
Uma centelha só um grande fogo faz,
Queimando ao redor e a todos calor traz.
O amor de Deus assim é.
Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim
Você vai transmitir.
A primavera é a mais linda e verde estação.
As aves a cantar e a flor que surge no botão.
O amor de Deus assim é.
Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim
Você vai transmitir.
Quero que você conheça a felicidade,
Igual a que encontrei que é a realidade.
Do alto da montanha,
Ao mundo vou falar que encontrei Jesus, Senhor,
Eu quero transmitir.
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61 – O dia do regresso
Assim como a noite aguarda o sol,
Como a brisa sonha um dia soprar,
Como a terra seca espera a chuva,
Como o rio anseia pelo mar,
Eu desejo tanto ver o dia chegar!
O Dia do Regresso, em que virá meu Salvador.
Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar.
Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei.
Tristezas eu não mais terei.
E toda a lágrima do meu olhar ele enxugará!
Braços levantados, livres do mal.
Igualdade e justiça haverá.
Já não mais terá morte ou guerra.
Novo céu e uma nova terra.
Eu desejo tanto ver o dia chegar!

62 – Maravilhoso és
Quão formoso és, Rei do universo.
Tua glória enche a terra
E enche os céus.
Tua glória enche a terra.
Tua glória enche os céus.
Tua glória enche minha vida, Senhor.
Maravilhoso é estar em tua presença.
Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é louvar seu Santo Nome.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
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63 – O nome de Jesus
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!
64 – Enquanto eu calei o meu pecado
Enquanto eu calei o meu pecado,
Envelheci eu sei, de tão cansado.
Porque a tua mão pesava sobre mim.
E o meu vigor chegou ao fim.
O meu pecado então eu não mais ocultei,
Do meu Senhor e rei.
Assim eu confessei o meu pecado,
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado.
65 – Ajuntamento
Vem, Senhor, abençoar teu povo,
Reunido 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 com fé vêm bendizer-te,
E a uma voz oferecer-te
Seus louvores, súplicas e anseios.
Tu és o Senhor de toda a glória,
Hoje e sempre, como foste outrora.
No correr da história revelando o seu amor,
Deus bendito Rei e Salvador
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66 – Digno és de glória
Digno és de glória e louvores.
Tens o nosso coração, te adoramos, ó Senhor.
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
Não há outro igual a ti, não, não há,
Não há outro igual a ti.
67 – Deus é real
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!
68 - Fala à minha alma
Fala à minha alma, oh, Cristo, fala-lhe com amor!
Segreda com ternura: “Eu sou teu Salvador!”
Faze-me bem disposto para te obedecer.
Sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser.
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Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar;
Na cruz verti meu sangue, para te libertar;
Fala-me cada dia, fala com terno amor;
Segreda ao meu ouvido: “Tu tens um Salvador”.
Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação.
Concede-me alegria e gozo em oração.
Faze-me consagrado, mui pronto a trabalhar,
Para do reino eterno a vinda abreviar.
Como na antiguidade mostravas teu querer;
Ensina-me hoje e sempre qual seja o meu dever;
A ti somente eu quero louvores entoar;
Teu nome eternamente engrandecer e honrar.

69 – Eu me alegro em Ti
A Ti bendirei pra sempre
Em Ti confiarei, Senhor
Eu não terei do que ter medo
Meus pés, só na rocha firmarei
Não me abalarei
E a ti direi:
Tu és meu Deus, Protetor,
Meu refúgio, Libertador,
Meu abrigo,Torre forte,
Todo tempo meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame
Tu és tudo que eu desejo
Eu me alegro em Ti
E ao Senhor direi:

32

|

Louvai

ao

S enh or

70 – Teus altares
Quão amáveis são os teus tabernáculos
Senhor dos exércitos.
A minh’alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si.
E 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,
Vale mais que mil.
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória.
Não negará bem algum aos que vivem corretamente.

71 – A alegria
A alegria está no coração
De quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele
Que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso,
Que vem do nosso Senhor,
É o amor, que só tem
Quem já conhece a Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas.
Aleluia, aleluia.
Cristo é a Rocha da minha salvação,
Com ele não há mais condenação.
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72 – Vim para adorar-te
Vim para adorar-te.
Vim para dizer:
Te amo, oh, Pai.
És tudo para mim.
E eu exalto o teu nome.
Ó Pai...

73 – Brilha Jesus
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 que chego ao teu trono incrível,
O mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim.
Contemplando tua majestade
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória,
Mostrem sempre a tua história.
Brilha em mim, brilha em mim.
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74 – Hoje é tempo
Hoje é tempo de louvar a Deus
E em nós agora habita o seu Espírito.
Então é só cantar.
E a Cristo exaltar.
E sua glória encherá este lugar.
Vem louvar, vem louvar.
No meio dos louvores Deus habita,
E é seu prazer cumprir o que nos diz.
75 – Coração Igual ao Teu
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
Nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho, de ser transformado.
Preciso tanto do teu perdão,
Dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre.
Dá-me um coração igual ao teu,
Coração disposto a obedecer,
Cumprir todo teu querer.
Dá-me um coração igual ao teu.
Ensina-me a amar o meu irmão,
A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Enche-me com teu Espírito,
Endireita os meus caminhos,
Oh, Deus, dá-me um novo coração.
76 – Não tenhas sobre ti
Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja
Pois um, somente um, seria muito para ti.
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É meu, somente meu, todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em Mim.
Não temas quando enfim, tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
77 – Ao orarmos
Ao orarmos, Senhor,
Vem encher-nos com teu amor,
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia tua vida viver.
Nossas vidas vem, pois, transformar.
Refrigério pra alma nos dar,
E agora, com outros irmãos,
Nos unimos a ti em oração.
Fala, Senhor, fala comigo, Senhor,
Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá.
78 – Unidade e diversidade
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 alegria.
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 pra todos os povos.
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79 – Em Cristo apenas
Em Cristo só, a minha fé
A minha luz, força e canção,
Pedra angular e proteção
Contra o severo temporal
Quão grande amor, profunda paz
Dissipa o medo e calma traz
Consolador, meu Redentor,
Em seu amor me firmo.
Em Cristo, só! Deus encarnou
– o Criador na criação,
Dom de justiça e amor,
Rejeitado pelos seus.
A graça imensa de Jesus,
De Deus a ira satisfez,
O meu pecado carregou,
Em sua morte eu vivo.
A escuridão que o sepultou
Não ocultou a clara luz.
No dia da ressurreição,
Todo pecado ele venceu,
E sua vida é, para mim,
Vitória, força e poder.
Sim, dele sou e ele é meu,
Remido por seu sangue.
Viver, morrer, sem culpa ou medo,
É o poder de Cristo em mim.
Todos os dias, meu querer,
Estão nas mãos do meu Senhor.
Inferno, terra, outro poder,
Não poderão me arrebatar.
Até que volte ou que me chame,
Em seu poder firme estarei.
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80 – Diante do Trono de Deus nos céus
Diante do trono de Deus nos céus,
Tenho perfeita intercessão,
Do Sumo-sacerdote, o amor,
Que advoga em meu favor.
Meu nome em suas mãos está,
E escrito em seu coração;
E enquanto nos céus ele estiver,
Seguro ali eu estarei.
Se sou tentado a desviar,
E vejo a culpa que há em mim,
Contemplo o céus e vejo, então,
Aquele que morreu na cruz.
O Justo Salvador morreu
Pra minha vida libertar,
Satisfazendo o santo Deus,
Que me perdoa ao ver Jesus.
Vejo o Cordeiro que ressurgiu,
Minha justiça e perfeição,
O grande imutável EU SOU,
O Rei da Graça, o Rei dos céus.
Unido a ele não morrerei.
Comprado por seu sangue fui,
Minha vida oculta em Cristo está,
Em Cristo, meu Deus salvador.

81 – Como a corça
Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, oh, Deus,
Por viver em tua presença, como amado Filho teu.
Tu somente és a minha força, a minha Rocha e salvação.
Tu somente és o bom tesouro, que salvou meu coração.
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Eu te quero mais que ouro e prata, tu, minh’alma satisfaz.
Só em ti tenho alegria Deus de glória, Rei da paz!
O desejo que tem minh’alma é adorar-te, oh, Senhor!
Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador!
82 – Pai, eu te amo
Pai, eu te amo, te louvo e te adoro.
Glória ao teu nome em toda a terra.
Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.
Glória ao teu nome em toda a terra.
Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro.
Glória ao teu nome em toda a terra.
Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro.
Glória ao teu nome em toda a terra.
83 – Acordo
Me diga, andorinha, você, que já voou o mundo inteiro,
Se houve um momento só, por cima de um continente,
Por sobre qualquer cidade, em que te faltou o céu?
Será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente
Pra voares livre e viver feliz?
Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano,
Que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios,
Mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim,
Será que os sete mares que são teus têm bastante água
Pra nadares livre e viver feliz?
Puxa uma cadeira, minh’alma, que eu quero te perguntar:
Porque me roubas a calma, me botas tristeza no olhar?
Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver,
Lembra daquilo que o Mestre falou:
“A minha Graça te basta!”.
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84 – Tapeceiro
Tapeceiro, grande artista
Vai fazendo o seu trabalho
Incansável, paciente, no seu tear.
Tapeceiro, não se engana
Sabe o fim desde o começo
Trança voltas, mil desvios sem perder o fio.
Minha vida é obra de tapeçaria
É tecida de cores alegres e vivas
Que fazem contraste no meio das cores
Nubladas e tristes.
Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho
No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa
Tudo coopera pro meu bem.
Quando se vê pelo lado certo
Muda-se logo a expressão do rosto
Obra de arte pra honra e glória, do Tapeceiro.
Quando se vê pelo lado certo
Todas as cores da minha vida
Dignificam a Jesus Cristo, o Tapeceiro.

85 – Tudo posso
Tudo posso naquele que me fortalece.
Não preciso me afligir com coisa alguma.
Já aprendi o segredo de viver
Contente em qualquer circunstância.
Seja na fartura ou na necessidade,
Louvo ao Senhor.
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