
1. Este é o Poder da Cruz 
Keith and Kristyn Getty 
Diego Venancio 

 
Quisera a alva ver  
Do dia mais sombrio,  
Rumo ao calvário Cristo vai.  
Julgado em mãos tão vis   
Escárnio suportou   
E então cravado à cruz. 
  
Este é o poder da cruz.   
Jesus se fez maldição.   
Tomou a culpa, toda a ira, 
Seu sangue nos comprou perdão.  
 
Quisera ver a dor  
Marcando sua feição.  
Peso tão grande é o meu pecar.   
Cada vil pensar,  
Cada ação atroz,   
Sua fronte em sangue a coroar.  
 
Densa escuridão,  
Treme o chão aos pés,  
Pende sem vida o Criador.  
O véu rasgado em dois,  
Mortos a viver,   
'Consumado Está' bradou! 
   
Quisera as chagas ver  
Com meu nome ali.  
Seu sofrimento livra-me. 
A morte, então, morreu  
E vida assim ganhei,  
Por seu amor servil.  
 
Este é o poder da cruz, 
O Filho de Deus por nós morreu.   
Quanto amor, o que custou, 
Seu sangue nos comprou perdão. 
 

2. Fala ó Deus 
Keith & Kristyn Getty and Stuart Townend 
Diego Venancio 

 
Fala ó Deus, vimos ante a ti. 
Alimenta-nos da Palavra. 
Planta em nós tua verdade, 
Forma e molda-nos à tua imagem. 
 
Que a luz de Cristo se veja aqui, 
Pelo nosso amor, pela nossa fé. 
Fala ó Deus, realiza em nós 
Todo o plano teu pra tua glória. 
 
Nos conduz a obedecer, 
Reverenciar e a nos humilhar. 
Prova nossas concepções, 
Realizações, em tua perfeição.  
 
Cresça em nós a fé, cresça a visão, 
De tua autoridade e sublime amor. 
A Palavra não falhará, 
Prevalecerá sobre as trevas. 
 
Fala ó Deus, dá-nos mente sã 
Pra compreender teus propósitos. 
São fiéis desde a criação  
E ecoarão para sempre. 
 
Pela graça vamos permanecer. 
Pela fé seguir firmados em ti. 
Fala ó Deus, 'té tua igreja erguer 
E a terra encher com tua glória. 
 
3. Misterioso é o nosso Deus 
William Cowper 
Solano Portela Neto 

 
Misteriosos feitos são, 
as obras do meu Deus. 
Caminha sobre o temporal 
o vento e o mar são seus. 

Está no oculto a trabalhar, 
Mui hábil, sem falhar. 
Os seus desígnios faz valer. 
Quão grande é seu poder! 
 
Meu Deus, confio em ti. 
Meu Deus, confio em ti. 
 
Ó crentes que temeis a Deus, 
Só nele confiai. 
Por trás das nuvens negras vem 
O amor do vosso Pai. 
Não julgues pelo teu sentir 
Sua graça há de suster. 
Por trás do seu penoso agir 
Sua face podes ver. 
 
Meu Deus, confio em ti. 
Meu Deus, confio em ti. 
Se eu chorar, me entristecer, 
Em tua paz continuarei. 
Confio em ti. 
 
Propósitos vão se mostrar, 
Em todo o acontecer. 
Sementes podem amargar, 
Pra doce fruto ser. 
O homem cego há de errar, 
Juízo vão é seu. 
Só Deus lhe pode interpretar 
A história que escreveu. 
 
 
4. 10.000 razões 
Matt Redman 
Junior Neguebe 

 
Minh'alma canta ao Senhor, 
Ao Senhor. Seu nome adorarei. 
Bendiga todo o meu ser, 
Ao Senhor. Seu nome adorarei. 
 

O sol nasceu surge um novo dia. 
Eu canto a Ti uma nova canção. 
E seja o que for ou o que está 
Diante de mim, 
Eu cantarei até ao anoitecer. 
 
Tu és amor sempre paciente. 
Tu és fiel, grande é o teu coração. 
Tua bondade me leva a cantar. 
Dez mil razões para te adorar. 
 
E quando enfim se findar o dia, 
E o meu tempo aqui se acabar, 
Ainda assim minh'alma seguirá 
Cantando. 
Por toda eternidade eu vou cantar. 
 
Minh'alma canta ao Senhor, 
Ao Senhor. Seu nome adorarei. 
Bendiga todo o meu ser, 
Ao Senhor. Seu nome adorarei. 
 

Bendiga todo o meu ser, 
Ao Senhor. Seu nome adorarei. 
 
 

5. Cristo Ajudará 
Matt Merker 
Diego Venancio 
 

Se eu temer, a fé faltar 
Não me deixará. 
Quando o tentador agir, 
Sim me guardará. 
Eu não posso me suster no 
caminho mal.  
Por vezes me esfria o amor, 
Não me deixará. 
 
Cristo ajudará, sim ajudará. 
Grande é o seu amor por mim. 
Cristo ajudará. 
 



Nos salvos vem se deleitar, 
Não me deixará. 
Precioso sou aos olhos seus, 
Não me deixará. 
Minha alma não se perderá 
Seu plano cumprirá. 
Com alto preço me comprou, 
Sim me guardará. 
 
Jesus sangrou, morreu por mim, 
Não me deixará. 
A justiça satisfez, 
Não me deixará. 
Vida eterna Deus me deu, 
Sim me guardará. 
‘Té o fim da vida aqui, 
Quando Cristo vier. 
 
 

6. Eis Nosso Deus 
Jonathan & Meghan & Ryan Baird  
Ageu Magalhães 
 

Quem tem oceanos em sua mão? 
Quem contou da areia cada grão? 
Reis e povos tremem com sua voz. 
A criação adora e todos nós. 
 
Eis nosso Deus, no seu trono está 
Vamos adorá-lo! 
Eis nosso Rei, não há outro igual. 
Vamos adorá-lo! 
 
Quem aconselhou o nosso Deus? 
Quem questiona o desígnio seu? 
Quem ensina o Deus onisciente? 
E imagina os feitos excelentes? 
 
Quem sentiu os pregos e sua dor, 
Redimindo o homem pecador? 
Deus eterno, humilhou-se e 
morreu. 

Ressurreto reina hoje, pois 
venceu. 
 
Tu reinarás pra sempre. 
Que tua glória encha a terra. 
 
 
7. Salvador Maravilhoso 
Dawn Rodgers e Eric Wyse 
Matheus Santos 

 
Salvador maravilhoso, 
Precioso amigo e Senhor. 
Quem imaginou o Cordeiro 
Morrendo pelo pecador? 
Oh, morrendo pelo pecador! 
 
Conselheiro que nos protege,  
Espírito consolador 
Que oferece a esperança 
E paz, em meio à dor 
Oh, e paz em meio à dor. 
 
Somente a Ti adoramos 
Somente a Ti o louvor. 
Tu nos dá cura e graça 
Que precisamos, Senhor 
Oh, que precisamos, Senhor. 
 
Todo-poderoso, infinito 
Oh Pai fiel que ama aos seus. 
Que na fraqueza nos achas 
E assim preserva os seus, 
Oh, e assim preserva os seus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Senhor, meu Redentor e Rocha 
Nathan Stiff 
Leopoldo Machado 

 
Senhor, meu Redentor e Rocha, 
O tesouro do meu coração. 
Meu Deus, meu Rei e meu 
Refúgio, 
Só em Ti há gozo e salvação. 
 
Teu amor mais alto que os céus. 
Tua graça mais funda que o mar. 
Tu tens toda a sabedoria, 
De Ti dependo ó Deus, meu bem 
maior. 
 
Senhor, meu Redentor e Rocha, 
Da minha vida, forte defensor. 
Senhor, Tu és a minha espada. 
Contra o mal, um escudo protetor. 
 
Senhor, Tu és a minha força. 
Minha paz em meio a qualquer 
dor. 
Em Ti encontro meu descanso, 
Torre fiel em densa escuridão. 
 
Senhor, meu Redentor e Rocha, 
Da minha vida doce Salvador. 
Na cruz levaste o meu castigo 
Tu, por mim, sofreste até morrer. 
 
Mas Tu, na cruz venceste a morte 
E em Ti encontro salvação. 
Mas Tu, na cruz venceste a morte 
E em Ti encontro salvação. 
Senhor, meu Redentor e Rocha, 
Quero viver meus dias para Ti. 
 
 
 
 

9. Sua Graça é Maior 
Matt Boswell and Matt Papa 

Ewerton Tokashiki e Ageu Magalhães 

 
Que amor meus pecados decide 
esquecer 
Sabendo de tudo Ele não quer rever 
Lançados no lago profundo, interior  
Os pecados são muitos, sua graça 
é maior 
 
Oh Senhor, Tua graça é maior 
Mais forte que as trevas, brilhante fulgor 
Os pecados são muitos, Tua 
graça é maior 
 
Paciente aguarda em meu desviar 
Um Pai que mui terno me chama ao lar 
Recebe ao mais fraco, e ao mais 
vil pecador, 
Os pecados são muitos, sua graça 
é maior 
 
Riquezas de afeto Ele em nós 
derramou 
Vertendo seu sangue, sua vida 
entregou 
Oh quem pagaria tão alto valor? 
Os pecados são muitos, sua graça 
é maior 
 
 


