
Temas de Músicas 
 

 
ALEGRIA 
 
 
A Alegria do Senhor 
Fernandinho 
 
Vento sopra forte 
As águas não podem me afogar 
Vento sopra forte 
E eu Suas mãos vou segurar 
 
Não me guio pelo que vejo 
Mas eu sigo pelo que creio 
Eu não olho as circunstâncias 

Eu vejo o Teu amor 
 
A Alegria do Senhor é a nossa força (4x) 
 
Essa alegria não vai mais sair 
De dentro do meu coração 
 

 
Música: https://www.youtube.com/watch?v=L2uKWEkfeco 

 

 
A Alegria do Senhor 
Daniel Souza 

 
A alegria do Senhor 
A nossa força é. 
A alegria do senhor 
A nossa força é. 
 
Porque o reino de Deus 
É justiça, paz 
E a alegria no Espirito Santo 
A alegria do Senhor 
A nossa força é. 
 
A alegria do Senhor 
A nossa força é. 

Porque a verdadeira alegria está 
No fruto do Espirito Santo 
A alegria do Senhor 
A nossa força é. 
 
Plenitude de alegria 
Abundância de alegria 
Somos cheios de alegria 
Na presença de Deus. 
 
A alegria do Senhor 
A nossa força é 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L0CdmGlotBc 
 
 

 
 
 
A Alegria Está no Coração 
Thalles Roberto 

 

 
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. 

Posso pisar numa tropa e saltar as 
muralhas 
Aleluia, aleluia. 
 
Ele é a rocha da minha salvação, com ele 
não há mais condenação 
 
Aleluia.

 
https://www.youtube.com/watch?v=qBfQDMx7MOQ&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=L2uKWEkfeco
https://www.youtube.com/watch?v=L0CdmGlotBc
https://www.youtube.com/watch?v=qBfQDMx7MOQ&feature=related


Tua Alegria  
André Valadão 
 
Tu me amas como sou 
Mas não me deixas como estou 
Seguir Teus passos sempre vou 
Rumo ao encontro do Teu amor 
 
O Teu amor é maior que a vida 
Me traz paz e alegria 
Com Teu perfume quero me encher 
E a cada instante mais Te conhecer 
 

Tua verdade é a luz 
Que me conduz para o céu 
Tua palavra é o remédio que cura todo meu 
ser 
 
Tua alegria em minha vida 
Me fortalece a cada novo dia 
Tua alegria é minha vida 
Recebo dela hoje agora 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AXAwx5z3Xik 
 

 
 
 
 
Celebre ao Rei  
Ministério Unção de Deus 
 
A alegria do senhor é a nossa força 
A ele toda honra e toda glória 
Todo o domínio e majestade pertencem 
A ele para sempre, amém 
 
Celebre ao rei, exalte ao rei 
Move o céu com sua adoração 

Celebre ao rei, exalte ao rei 
Adore ao senhor 
 
Celebre ao rei, exalte ao rei 
Move o céu com sua adoração 
Celebre ao rei, exalte ao rei 
Se necessário for tire o pé do chão 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qk1kJWetM4 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aquele Que Está Feliz 
Comunidade de Nilópolis 
 
 
Aquele que está feliz diga amém! 
Aquele que está feliz grite aleluia! 
Aquele que está feliz bata palma assim 
Aquele que está feliz dance comigo assim 
 
Com Jesus no coração a gente é feliz 

Com Jesus na condução, tudo é muito 
bom! 
 
Jesus é alegria, euforia, companhia todo 
dia! 
Jesus é o motivo da nossa alegria! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O2Egi8fWfKQ 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXAwx5z3Xik
https://www.youtube.com/watch?v=5Qk1kJWetM4
https://www.youtube.com/watch?v=O2Egi8fWfKQ


Alegria do Senhor 
Voices 
 
Quem tem Jesus é feliz. 
Quem tem Jesus é legal. 
Quem tem Jesus sabe tudo da vida. 
Quem tem Jesus sabe orar. 
Quem tem Jesus sabe rir. 
E também sabe chorar de alegria. 
 
E sai pra lá tristeza 
Aqui não tem lugar 
Vou levantar as mãos 
E vou celebrar 
Ao Deus da minha vida, 

Ao Deus da minha paz, 
Que me faz feliz demais! 
 
A alegria do Senhor É minha força 
A alegria do Senhor É o que me faz cantar 
Me faz correr, me faz pular 
Me faz dizer: "Jesus eu te amo!" 
 
A alegria do Senhor (É minha força) 
A alegria do Senhor (É o que me faz 
cantar) 
A alegria do Senhor É minha força! 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RTKVBx7sikQ 
 

 
 
 
Jóia Pra Alegria 
Simonami 
 
Dei um tiro na tristeza, 
Se escondeu sob a mesa e voltou aqui 
Dei um tiro na saudade 
Ela usou maquiagem, e sorriu para mim 
 
Assim as coisas vão e vão 
 
Eu dei um jóia pra alegria, 
Feito um gato que não mia, passou e eu 
nem vi 
Eu dei um jóia pro sorriso, 
Que se fez de difícil e sumiu de mim 

Assim as coisas vão e vão 
Assim as coisas vão e vão 
 
Eu li no jornal que solidão faz mal, solidão 
faz mal 
Eu li no jornal que solidão faz mal  
 
Levando a vida com a barriga, 
Não vai te fazer viver, tudo o que um dia 
você queria, 
Mas por medo esqueceu por que

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fJys0KnUT28 
 
 

 
Som da Alegria 
Aline Barros 
 
 
Quero um som diferente 
De tudo que eu já ouvi 
Som que mexa e estremeça com toda terra 
 
O som de josué e o povo de israel 
Que derrubou as muralhas de jericó 
Da harpa de davi 
Que libertou rei saul 

O som que tira os meus pés do chão 
O som da alegria 
O som que vem dos céus 
O som da alegria 
É o de todas as crianças 
Que celebram a ti 
 
Hei, hei, hei, how 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=52j_8iC8EBY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RTKVBx7sikQ
https://www.youtube.com/watch?v=fJys0KnUT28
https://www.youtube.com/watch?v=52j_8iC8EBY


 
 
 
 
Som da Alegria 
Santa Geração 
 
 
Senhor deixa-nos ouvir (senhor deixa-nos 
ouvir) 
O som da alegria (o som da alegria) 
Senhor deixa-nos ouvir (senhor deixa-nos 
ouvir) 
O riso dos anjos 
Em sua presença, em sua presença 
Em sua presença, em sua presença 
 

Eu quero me envolver com a sua alegria 
Eu quero beber do seu vinho novo 
E me embriagar com seu espírito santo 
E te celebrar no meu do seu povo 
 
Então eu correrei 
E eu gritarei 
E eu aplaudirei ao senhor 
No meio do seu povo! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PrAd1bhCvaM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMIZADE 
 
 
 
Canção do Amigo 
Ludmila Ferber 
 
Se precisar de um amigo, 
Olha pra dentro de mim 
Podes errar e magoar, 
Mas estou aqui 
Pra te ajudar 
Sou teu amigo até o fim 
 
O verdadeiro amigo 
Sabe o valor do perdão 
Porque amar e perdoar 
São da mesma 
Essência e raiz 

Vêm das fontes 
Eternas de Deus 
 
Amigo se faz 
Em tempos de paz, 
Mas na angústia 
É que se prova o seu amor 
 
Amigo se é na glória e na dor 
Quem é amigo, suporta e crê 
Quem é amigo é fiel até o fim 

 
https://www.youtube.com/watch?v=55Cv2CAqqEI 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PrAd1bhCvaM
https://www.youtube.com/watch?v=55Cv2CAqqEI


Pessoas Feitas de Amor 
Fernanda Brum e Eyshila 
 
 
Tem pessoas que parecem 
Ter vindo direto do céu 
Vindo direto de Deus pra nós 
 
Tem pessoas que são feitas de amor 
Têm o dom de acalmar a nossa dor 
Têm o dom de encontrar 
O jeitinho ideal de falar 
O que a gente precisa 
Ouvir pra mudar 
 
Têm o dom de fazer 
Qualquer um ter imenso prazer 

Em buscar a Presença de Deus 
muito mais 
 
E, com certeza, são amigos... 
Amigos de Deus 
E, com certeza, são ungidos, 
Ungidos de Deus 
 
E fazem da Terra 
Um lugar bem melhor 
Fazem que a gente 
Jamais se sinta só 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LumD0_iYFKE 
 

 
 
Amizade 
Quatro Por Um 
 
Que bom te ter aqui comigo, 
Pra conversar e te conhecer 
Entra na roda e vem comigo 
Só é feliz quem tem amigos 
 
Aproveitar esse momento lindo 
Cantar, sorrir, fazer amigos 

Celebrando a Deus que nos uniu 
Como foi bom te conhecer 
 
Que bom te conhecer 
Pra mim foi um prazer 
Viver em comunhão 
Amigos mais chegados que irmãos. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BMatomh3IQ8 
 

 
 
Jesus É Meu Melhor Amigo 
Fernanda Brum 
 
 
Meu amor, Jesus 
Autor da minha vida 
Salvador, Messias, Rei, Consolador 
 
Tudo que eu preciso 
Pra viver, Senhor 
Meu melhor amigo 
 
Eu não preciso de mais ninguém 
Se tenho a Ti 
Está tudo bem 
És meu pastor, nada faltará 

Meu melhor amigo 
 
Meu Jesus, meu melhor amigo 
Meu Emanuel 
Deus comigo 
 
Meu Jesus, príncipe da paz 
Doce como mel 
Deus comigo 
 
Meu melhor amigo 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sv4oJlGhRfU 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LumD0_iYFKE
https://www.youtube.com/watch?v=BMatomh3IQ8
https://www.youtube.com/watch?v=sv4oJlGhRfU


Filho de Deus, Amigo Meu 
Ton Carfi 
 
 
Não me esqueço da primeira vez 
Que ouvi o som da tua voz 
A mesma voz que acalmou o mar 
Me chamava pra começar. 
 
Caminhando em meio à multidão 
Pude contemplar o teu poder 
Também lembro de te ver chorar 
E ouvir teu coração bater 
 
Filho de Deus, amigo meu 
 
Tu és o rei do universo  
Que veio à terra e morreu por mim 
O Teu amor é mistério 
Tu és Deus eterno e amigo pra mim. 
Emanuel 
 
Pendurado no madeiro eu vi 

Uma cena que eu não pude entender 
O mesmo ombro que levou a cruz  
Foi o meu conforto e me trouxe a paz 
Mas a morte não o derrotou, não 
E no terceiro dia a pedra rolou 
O mesmo amor que rasgou o véu 
Venceu a morte pra me salvar 
Emanuel.. 
 
És o meu abrigo, és o meu amigo e eu não 
ficarei mais só 
És a minha força, minha esperança eu não 
ficarei, mais só 
Emanuel 
 
Tu és o Rei eterno 
E morreu por mim 
Emanuel 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EAD8i6f8zTw&feature=related 
 

 
 
Meu Amigo 
Apocalipse 16 
 
Claw, Aline e Andréia, Black Moses 
Aline, Andréia e Black Moses, Luciano 
Claw manda ver vai 
 
Meu amigo hoje acordei pensando em você 
E me lembrei, já faz tempo, precisamos 
conversar 
Fala pra mim o que pode então estar te 
afastando desse caminho 
Você sabe do que eu estou falando 
 
Não adianta me olhar desse jeito 
Eu também erro e tenho muitos defeitos 
Não leve a mal só quero te ajudar 
Meu amigo vamos conversar  
 
Irmão, eu oro sempre por você 
E o meu desejo é te ver  
Curtindo essa canção deixando a alegria 
entrar no seu coração 
Irmão, eu oro sempre por você 
E o meu desejo é te ver 
Curtindo essa canção deixando a melodia 
entrar no seu coração  
 
Me preocupo com você, faz um tempão 
que agente não se vê 

Mas a distância não vai dissipar a amizade 
que nós temos que cultivar 
Continue sempre no caminho, lembra que 
você não tá nessa sozinho 
Sua felicidade é importante pra mim, 
também fico contente quando te vejo sorrir 
Nada acaba antes do fim, então fica firmão 
por aí 
Em qualquer quebrada que estiver, meu 
brow nunca abandone a Fé 
Pois sem ela brow a gente não para em pé 
Lembra das coisas boas que vivenciamos, 
dos tempos de crise que superamos 
Hoje tá um pra cada lado, mas a infância 
marcou 
É, amigo a vida nos separou, e mesmo 
assim eu não te esqueci 
Hoje mesmo de manhã eu orei por ti, pedi 
pra Deus por saúde no seu corpo, dinheiro 
no seu Bolso e um sorriso no seu rosto 
Eu fico legal quando você tá legal, eu sofro 
também quando você passa mal, mas que 
tristeza Nada o que eu quero é ficar legal 
Esse som é pra comemorar nossa amizade 
escuta aí então e mata a saudade 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xC3juhaq14s 

https://www.youtube.com/watch?v=EAD8i6f8zTw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=xC3juhaq14s


É Só Chamar 
Eyshila 
 
Sou alguém que te viu caminhar 
Pelas ruas da vida 
Sem paz, sem amor, sem perdão 
Já perdeu a unção 
Que um dia recebeu pra curar 
Libertar os cativos 
Trazer solução 
Alegria, direção 
 
Mas, não é o fim 
Nada se perdeu 
Deus tocou em mim 

Eu vou orar por você 
 
Quando você precisar de alguém 
Pra conversar 
Pode contar comigo, desabafar 
 
Eu só quero o teu bem 
Eu só quero ajudar 
Pela tua vitória irmão 
Eu vou orar 
É só chamar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BoIWlv33hJ4 
 

 
 
Amigo Querido 
Alda Célia 
 
Amigo, como eu queria poder enxugar 
Todas as lágrimas do teu olhar 
Te ver desfrutar do melhor de Deus pra 
você 
 
Amigo como eu queria poder entender 
Dói tanto em mim não saber o porquê 
Mas saiba que eu não desisto 
De crer por você! 
 
Amigo, querido 
Você é mais que um irmão! 
Siga em frente fluindo 
Em louvor e adoração 
Você não está mais sozinho 

Em meio à multidão 
Estamos juntos neste caminho 
Segure a minha mão 
 
Amigo, eu te digo, 
Eu vou crer até o fim 
Estou orando e clamando, 
Profetizando sobre ti 
Veja o que é invisível com os olhos da fé 
Pode parecer impossível, 
Mas para Deus nada é 
 
Amigo, querido! 
Tenho uma aliança com você! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UxWEV-tAwhI 
 

 
Jesus É O Amigo Melhor 
Crianças Diante do Trono 
 
Jesus é o amigo melhor 
Jesus é o amigo melhor 
Ninguém me ama tanto assim 
Ele se entregou por mim 
 
Não existe amor maior não existe melhor 
amigo ele realmente se importa comigo 
Jesus é o amigo melhor 
 
Ele preferiu morrer para que eu pudesse 
viver  

Lá na cruz ele se deu Jesus é o amigo 
melhor 
 
Jesus é o amigo melhor 
 
Eu poderia procurar pra sempre  
Sei que não iria encontrar  
Um amigo igual ao meu Jesus 
Ele nunca vai falhar 
 
Jesus é o amigo melhor. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzi6S60plEo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BoIWlv33hJ4
https://www.youtube.com/watch?v=UxWEV-tAwhI
https://www.youtube.com/watch?v=Hzi6S60plEo


 
Qual o Valor de um Amigo 
Ana Paula Bessa 
 
 
Qual o valor de um amigo? 
Escudo do meu coração 
Quem já provou fidelidade? 
Aliança mais forte que o sangue 
Pois escolhe me amar por quem sou 
Seu olhar me diz sempre a verdade 
Para mim você é mais chegado que um 
irmão 
 
Amigo, você para mim 
É mais precioso que o ouro 
No mundo de tanto interesse 

Sua amizade pura por mim 
É como esconderijo 
Refugio secreto 
Amigo, tesouro de raro valor 
 
Quem pode comprar? 
Quem pode pagar 
Pra ter um amigo? 
 
Não dá pra medir 
Nem pra mensurar 
Qual o valor de um amigo 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f5nTQy7vljM&feature=related 
 
 

 
 
Meu Irmão 
Diante do Trono 
 
 
Dentro de mim existe um lugar 
Um espaço pra alguém completar 
Alguém que me entenda e compreenda 
Alguém disposto a amar 
 
Não sou um ser perfeito, mas sei 
Que Deus em mim irá terminar 
A sua obra, sua misericórdia 
Cada dia vejo se renovar 
 
Será que nas horas em que eu falhei, 
você me olhou com perdão? 

Nada é mais importante do que nossa 
comunhão 
 
Meu irmão, eu preciso tanto de você 
Me dê a mão e juntos vamos correr 
Pelos campos do Senhor e conhecer o que 
é o amor 
Que traz cura e restauração 
 
Meu irmão eu preciso tanto de você  
Meu irmão eu preciso tanto de você  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MNSM5_0mOX0 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f5nTQy7vljM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=MNSM5_0mOX0


AMOR 
 
Oh! Jesus Me Ama 
Mardoqueu Cruz - Harpa Cristã 
 
 
Longe do Senhor, andava,  
No caminho de horror,  
Por Jesus não perguntava,  
Nem queria o Seu amor. 
 
Oh! por que Jesus me ama?  
Eu não posso te explicar!  
Mas, a ti também te chama,  
Pois deseja te salvar! 
 
No juízo não pensava,  
Nem na minha perdição,  

Nem minh'alma desejava  
A eterna Salvação. 
 
Já cansado do pecado,  
Fui aos pés do Salvador,  
E ali, caiu o fardo  
De tristeza e de dor. 
 
Como é maravilhoso 
Pertencer ao meu Jesus!  
Ter a graça, o repouso,  
E ficar ao pé da cruz! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qqRIvkpkrgg 
 
 

 
 
Deus Te Ama 
Pragod 
 
Quem te falou 
Que esse é o fim da estrada 
Se enganou 
O Deus de amor não esqueceu 
De você, de você 
 
Quem te falou 
Que Deus já não te ama mais 
Se calou 
O amor que vem do céu 
Nunca vai morrer, nunca vai morrer 
 

Olha, se Deus está bem 
Perto de você 
Olha, como o Pai por 
Ti a se compadecer 
Olha, você vai vencer 
Deus te ama 
 
Brilha, o dia que está 
Pra chegar 
Nascer, do por do sol ao novo amanhecer 
Só crer 
Você vai vencer, Deus te ama 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sMyYTHGRKWo 
 
 

 
Amada Minha 
Asas da Adoração 
 
 
Deixei o meu lar e meu Pai. 
Deixei minha glória por ti. 
Paguei os pecados em teu lugar. 
Verti o meu sangue pra te salvar 
 
 

Amada minha 
Eu sofreria de novo aquela dor 
Só pra ter o teu coração 
Amada minha 
Eu morreria de novo naquela cruz, 
Se preciso fosse, pelo teu amor. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bOa2aB_36yQ&feature=related 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqRIvkpkrgg
https://www.youtube.com/watch?v=sMyYTHGRKWo
https://www.youtube.com/watch?v=bOa2aB_36yQ&feature=related


Eu Te Amo Tanto 
Waguinho 
 
Por que me resgatou? 
Por que me trouxe aqui? 
Por que me queres, Deus, tanto assim? 
Se contra o céu pequei 
E contra a ti também 
Minha vida destruí 
Como errei 
Por que me queres tanto assim? 
 
Filho eu quero tanto 
Enxugar teu pranto 
Te fazer só meu 

Filho eu quero ser teu Deus 
Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto 
Filho vem ser meu 
Filho eu quero ser teu Deus 
 
Eu quero te envolver em meus mistérios 
No manto da minha glória 
Eu vou desenrolar o rolo santo 
Mudar a tua história 
Eu vou fazer de ti vaso de honra 
Eu vou envergonhar os que te zombam 
Vou te dar vitória 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qGe7CQCfd_4 
 

 
 
 
Primeiro Amor 
Aline Barros 
 
Quero voltar ao início de tudo 
Encontrar-me contigo senhor 
Quero rever meus conceitos, valores 
Eu quero reconstruir 
 
Vou regressar ao caminho 
Vou ver as primeiras obras senhor 
 

Eu me arrependo senhor, 
Me arrependo senhor 
Me arrependo senhor 
 
Eu quero voltar 
Ao primeiro amor 
Ao primeiro amor 
Eu quero voltar a Deus 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9O9yjgrK1eU 
 
 

 
 
Deus me Ama 
Thalles Roberto 
 
Mesmo sendo assim, pobre pecador Deus me ama 
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer Deus me ama 
Se eu estou forte, se eu estou de pé Deus me ama 
Se eu estou fraco, se eu estou caído 
 
Ele não deixa de me amar 
Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? 
Deus me amou tanto que entregou Seu filho 
 
Para morrer em meu lugar 
Deus me ama, e o Seu amor é tão grande incondicional 
Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Amm_1mMG02A 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGe7CQCfd_4
https://www.youtube.com/watch?v=9O9yjgrK1eU
https://www.youtube.com/watch?v=Amm_1mMG02A


Me Ama 
Diante do Trono 
 
Tem ciúmes de mim 
O Seu amor é como um furacão 
E eu me rendo ao vento de Sua 
misericórdia 
Então, de repente não vejo mais minhas 
aflições 
Eu só vejo a glória 
E percebo quão maravilhoso Ele é 
E o tanto que Ele me quer 
 
Oh, Ele me amou 
Oh, Ele me ama 
Ele me amou 
 
Me ama 
Ele me ama 
Ele me ama 
Ele me ama  
 

Somos Sua herança 
E Ele o nosso galardão 
Seu olhar de graça nos atrai à redenção 
Se a graça é um oceano, estamos 
afogando 
O céu se une à terra como um beijo 
apaixonado 
Meu coração dispara em meu peito 
acelerado 
Não tenho tempo pra perder com 
ressentimentos 
Quando penso que Ele 
 
 
Eu não tenho tempo pra perder com 
ressentimentos 
Quando penso que Ele 
 
Me ama 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYBzHhvqF_k&feature=fvst 
 

 
 
Teu Amor Não Falha 
Nívea Soares 
 
Nada vai me separar 
Mesmo se eu me abalar 
Teu amor não falha 
 
Mesmo sem Merecer 
Tua Graça se Derrama sobre Mim 
Teu amor não falha 
 
Tú és o mesmo pra sempre 
Teu amor não muda 
Se o choro dura uma noite 
A alegria vem pela manhã 
 
Se o mar se enfurecer 

Eu não tenho o que temer 
Porque eu sei que me amas 
Teu amor não falha 
 
Se o vento é forte e profundo o mar 
Tua presença vem me amparar 
Teu amor não falha 
 
Difícil era caminhar 
Nunca Pensei que eu fosse Alcançar 
Mas Teu amor não falha 
 
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rPbxlyvgZ5E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gYBzHhvqF_k&feature=fvst
https://www.youtube.com/watch?v=rPbxlyvgZ5E


Amor de Deus 
Leonardo Gonçalves 
 
 
Na pétala de cada flor que se abre 
Eu leio que Deus é amor. 
O vento que ruge ou que sopra mansinho 
Repete insistente que Deus é amor. 
O Sol quando é dia e a lua de noite 
Nos contam que Deus é amor. 
É fácil notar que as obras de Deus 
Estão todas repletas de amor. 
 
Quão grande amor nosso Deus nos tem 
dado 
Ele nos fez filhos Seus 

Pois como alguém que vivia em pecado 
Podia esperar essa graça de Deus 
 
E foi tão intenso este amor 
Que o Seu próprio filho entregou 
Deu-nos direito a uma vida melhor 
E o caminho do céu nos mostrou 
 
Quando eu ouço o cântico dos passarinhos 
Eu sinto que Deus é amor. 
A espuma das ondas que vão e que voltam 
Insiste em lembrar-nos que Deus é Amor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KTA9hV7uDLA 
 
 

 
 
O Amor do Nosso Deus 
Crianças Diante do Trono 
 
 
Jesus deixou toda a sua glória 
Veio ao mundo como homem pra nos 
salvar 
Viveu aqui e conheceu nossas dores 
Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso 
lugar 
Pra nos mostrar que o Criador, o único 
Deus 
Nos ama e deseja restaurar 
Seu perdão vai além dos céus 
Nem um monte é tão alto 
Nem um vale tão profundo 

Como o amor do nosso Deus 
 
Grande, tão grande; alto, tão alto 
Fundo, profundo, é maior que o mundo 
Mas é pequeno, cabe lá dentro 
Do coração de quem se entrega ao 
Salvador 
 
Você, também, meu amigo 
Precisa abrir o seu coração 
E receber o amor de Deus 
Se entregando a Jesus 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sCpsNtwxP9s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KTA9hV7uDLA
https://www.youtube.com/watch?v=sCpsNtwxP9s


Adoração 
Eyshila 
 
Eu ei de ver Senhor, a tua glória, 
E viverei o verdadeiro amor. 
Quando eu estender a mão, 
Quando eu tiver compaixão, 
E me importar um pouco mais com meu 
irmão, 
Pois adorar também é ter compaixão. 
 
Só é Adoração quando eu estendo a mão, 
Quando eu reparto o que é meu. 
Quando eu enxergo além, dos meus 
desejos, 
Além do meu próprio "Eu". 
Só é adoração se move o coração de 
Deus, 
Se eu vejo além da minha dor. 
Pois não existe adoração... 
Sem amor  

(Não existe adoração sem amor) 
Sem amor  
 
 
Ainda que eu fale a língua dos homens, 
Ainda que eu fale a língua dos anjos, 
Se não tiver amor, de nada valerá. 
Ainda que eu tenha os dons de profeta, 
E saiba os mistérios do bem e do mal, 
Se não tiver amor de nada valerá. 
Ainda que eu tenha uma fé que remove 
montanhas, 
E dê o que eu tenho aos pobres, 
Ainda que eu dê o meu corpo pra ser 
queimado 
Pelo fogo. Será em vão de nada valerá. 
Só é adoração se eu amar. 

 
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qto6dcCWkrs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGÚSTIA 
 
 
 
 
 
 
Tocou-me 
Heloisa Rosa 
 
Algemado por um peso 
Oh, quão triste eu andei 
Até sentir a mão de Cristo 
Não sou como eu era,eu sei 
 
Tocou-me 
Jesus tocou-me 
De paz Ele encheu meu coração 

Quando o Senhor Jesus me toucou 
Livrou-me da escuridão 
 
Desde que aceitei a Cristo 
E recebi seu terno amor 
Tenho achado paz e vida 
Pra sempre cantarei em seu louvor

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8eqUKm_1yfg&feature=related 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qto6dcCWkrs
https://www.youtube.com/watch?v=8eqUKm_1yfg&feature=related


Ouve, Senhor 
Diante do Trono 
 
Ouve, Senhor 
as palavras de afronta 
Escuta ó Deus 
O que diz o inimigo contra mim 
Se levanta para intimidar 
Dizendo que o Senhor 
não me livrará 
Mas uma coisa eu faço 
Venho a Ti em pano de saco 
Te apresento o meu clamor 
 
 
Dia de angústia, de perseguição Dia de 
vergonha 
Mas sei que o meu Deus não é como os 
outros 
Feitos por mãos 
Abre os Teus olhos, Senhor, e vê 
Criador dos céus e da terra 
Salva-nos, das Suas mãos agora 
E que todos saibam Que só Tu Senhor és 
Deus 

 
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel 
Ouvi filho meu A oração que fizeste a mim 
Eu defenderei tua vida e te salvarei 
por amor de Mim e acerca do inimigo 
Digo assim não corres perigo 
Zomba dele ó filha de Sião 
 
Despreza e zomba 
Do inimigo Enquanto ele foge 
Não foi contra ti que blasfemou 
Ou levantou a voz arrogante 
Porei um anzol no seu nariz 
E um freio na sua boca 
E o farei voltar por onde veio 
E contra ti nenhuma flecha atirará 
 
 
Sou Deus que dá vitória Me buscaste e Eu, 
Eu te dou a vitória 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x5IueWAk_yI 
 

 
 
 
 
 
Emanuel 
Nívea Soares 
 
Enquanto as lutas vem me afogar 
E a angústia tenta me sufocar 
O teu amor aquece o meu coração 
Enquanto o medo quer me paralisar 
E a incerteza me fazer voltar 
A Tua mão sustenta o meu caminhar 
 
Ao meu lado, tu estás 
Sempre perto tu estás 
Mesmo em meio à dor, estás 
Na bonança, tu estás 
Tempestades, tu Estás 
Em todo tempo tu estás 
 

Emamuel, 
Deus conosco 
Deus bem perto 
Emanuel, 
Rei humilde, exaltado 
Poderoso és 
 
Soberano Deus, o Criador 
Por amor se deu, se esvaziou 
Sendo rico, pobre se tornou 
Como um cordeiro, Ele se entregou 
E minhas dores sobre si levou 
Maravilhoso é o seu amor 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JMuj1D0AuZk 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x5IueWAk_yI
https://www.youtube.com/watch?v=JMuj1D0AuZk


Vive o Senhor 
Diante do Trono 
 
Na minha angústia eu invoquei o Senhor 
E Ele escutou o meu clamor 
A Terra se abalou e tremeu 
Do céu trovejou e desceu 
Do alto me estendeu a mão 
 
Me tomou, me livrou das muitas águas 

Me trouxe a um lugar espaçoso 
Fez meus pés velozes como os da corça 
E nas alturas me firmou 
 
Vive o Senhor, Rei 
Bendita seja minha rocha 
Exaltado seja o Deus da minha salvação 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tiXjaB6Pb8A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coração Angustiado 
Suellen Lima 

 
 

 
Dá pra ver no seu olhar 
Que as coisas não vão bem 
Coração angustiado, vendo os planos 
fracassados 
Já pensou em desistir 
 
O dia vai e a noite vem 
Está tudo do mesmo jeito 
E orando você chora, soluçando a Deus 
implora  
Forças pra sobreviver 
 

Secaram-se as lágrimas 
Não sabe o que fazer 
As portas se fecharam 
Os teus sonhos acabaram 
Não há motivos pra sorrir 
 
Pensa estar tudo perdido 
E neste teu gemido 
Só Deus tem a solução 
 
 
Nem tudo está perdido pra você 

Eu tenho uma palavra pra te dizer 
Que o tempo de cantar, irmão, chegou 
Só Deus é quem conhece a tua dor 
Ele sabe o que você está passando 
As horas que você passa a chorar 
O teu pranto hoje Deus vai enxugar 

E o hino de vitória você vai cantar. 
 
Adore ao Senhor, exalte com amor,  
Confie no nome de quem te faz um 
vencedor 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=e3l0U_pIN3I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tiXjaB6Pb8A
http://www.youtube.com/watch?v=e3l0U_pIN3I


O Deus Tremendo 
Bruna Karla 
 
É tanto sofrimento  
Que vem ao seu encontro 
Pra te destruir  
 
Soprando a alegria 
Tirando o motivo de sorrir 
 
Feito um barco a deriva em alto mar 
Nos seus olhos só vontade de chorar 
Coração dentro do peito angustiado 
Tantos os planos todos feitos fracassados 
 
Mas hoje eu vim aqui pra te dizer 
Trago a mensagem pra você  

De alguém que te ama 
 
Ele é aquele que abriu o mar 
Para todo povo de Israel passar  
Que Deus tremendo 
 
Ele é aquele que venceu a morte 
Provando pra todos que é o mais forte 
O Deus tremendo  
 
Ele quer te ajudar 
E fazer você vencer 
É somente confiar 
Nesse Deus que tem poder 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IlKkB_ei-Jc  

 

 
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? 
 
Quando tudo o que tem de valor 
Se perder 
E consolo nenhum lhe fizer esquecer 
Quando toda a defesa murchar 

Só desgosto seu rosto expressar 
Quando o dia da angústia chegar 
O que será? 
 
Cristo morreu pra salvar 
E da angústia livrar 
A todo que Nele crer 
A todo que O receber 
A todo que Nele crer 
A todo que O receber 
 
A Cristo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oYjazqE5TL0 
 

 
Invoca-me 
Diante do Trono 
 
Filho meu, estou aqui 
Esperando o momento 
De te encontrar 
Quero te abraçar 
 
Filho meu, não desisti 
Os meus braços 
Estão estendidos para ti 
Vem correndo, vem pra mim 

 
Invoca-me, Eu te ouvirei 
Serei achado de ti 
Tua sorte Eu mudarei 
Achega-te a mim 
Eu também me achegarei 
Te tomarei em meu colo 
Novas veste te darei 
Filho amado 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-sSMimZapZM 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IlKkB_ei-Jc
http://www.youtube.com/watch?v=oYjazqE5TL0
http://www.youtube.com/watch?v=-sSMimZapZM


 
Sopra Espírito 
Ludmilla Ferber 
 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
 
Sobre o vale de ossos secos 
Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 

Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
 
Sobre o vale de ossos secos 
Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sobre os nossos corações (vem Senhor) 
Sobre todas as nações (vem Senhor) 
Sobre toda terra estende a tua glória 
Ora vem Senhor Jesus 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2oCsB929bSY 
 
 

 
 
Ressuscita-me 
Aline Barros 
 
Mestre, eu preciso de um milagre 
Transforma minha vida meu estado 
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia 
Estão tentando sepultar minha alegria 
Tentando ver meus sonhos cancelados 
 
Lázaro ouviu a Sua voz 
Quando aquela pedra removeu 
Depois de quatro dias ele reviveu 
 
Mestre, não há outro que possa fazer 
Aquilo que só o Teu nome tem todo poder 
Eu preciso tanto de um milagre 
 
Remove a minha pedra 
Me chama pelo nome 

Muda a minha história 
Ressuscita os meus sonhos 
 
Transforma a minha vida 
Me faz um milagre 
Me toca nessa hora 
Me chama para fora 
Ressuscita-me 
 
Tu És a própria vida 
A força que há em mim 
Tu És o filho de Deus 
Que me ergue pra vencer 
Senhor de tudo em mim 
Já ouço a Tua voz 
Me chamando pra viver 

Uma história de poder 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zBj-UZuNlxs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2oCsB929bSY
http://www.youtube.com/watch?v=zBj-UZuNlxs


BRASIL 
 
 
 
 
Pavão Pavãozinho 
Fernanda Brum 
 
O que vi na Central do Brasil 
No Pavão Pavãozinho, em Padre Miguel 
Eu não vi em outro lugar, fora daqui 
Fora com tanta miséria 
Vou lá espantar o fantasma do caos 
E mandá-lo pra outro lugar 
Pra casa de Apolion 
O que vi no agreste mineiro 
O que vi no sertão, nos ribeirinhos do 
amazonas 
Extrapolou, extrapolou 
 
É, é a hora do senado acordar 
É hora desse povo sacudir 
É hora da bondade dominar 
É, é a hora de crer mais nos tribunais 
De exorcizar o mofo das prisões 
De ver nossos velhinhos a cantar 
 

Incoerência, Imprudência e maledicência, 
Quem queria pregar 
Perdeu a inocência 
No Palanque da injustiça onde o pobre 
passa fome, 
Onde o órfão, A viúva e o idoso não têm 
nome 
Promessas esquecidas de outros carnavais 
Lembravam da igreja, agora já não 
lembram mais 
Seguiram no batuque dessa dinheirada 
Perderam a visão, agora já não têm mais 
nada! 
 
Oe Oe Oe Oe Oe 
Canta Brasil  
 
Oe Oe Oe Oe Oe 
Acorda Brasil  

 
http://www.youtube.com/watch?v=zBj-UZuNlxs 
 

 
 
 
 
 
Pra Cima Brasil 
João Alexandre 
 
 
Como será o futuro 
Do nosso país? 
Surge a pergunta no olhar 
E na alma do povo 
Cada vez mais cresce a fome 
Nas ruas, nos morros 
Cada vez menos dinheiro 
Pra sobreviver 
 
Onde andará a justiça 
Outrora perdida? 
Some a resposta na voz 
E na vez de quem manda 
Homens com tanto poder 

E nenhum coração 
Gente que compra e que vende 
A moral da nação 
 
Brasil olha pra cima 
Existe uma chance 
De ser novamente feliz 
Brasil há uma esperança! 
Volta teus olhos pra Deus, 
Justo Juiz! 
 
Como será o futuro 
Do nosso país? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=H18cJkOjWQw 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zBj-UZuNlxs
http://www.youtube.com/watch?v=H18cJkOjWQw


 
 
 
 
Brasil 
Oficina G3 
 
 
Terra tão linda tão cheia de vida 
Com suas florestas riquezas tão finas 
É a nossa terra pra gente viver 
Pra gente lutar pra gente vencer 
Terra tão bela, mas cheia de dores 
Da desigualdade e a falta de amor 
 
Brasil se volte pra Deus 
Brasil abra os olhos para Deus 

 
Terra de homens sem coração 
Que traz a miséria e a corrupção 
Homens que ferem a terra da gente 
De um povo calado e indiferente 
 
Lembra de Deus quando o tempo é mau 
Depois se esquece e acha tudo normal. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mGRjz43zkNg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deus Sara Esta Nação 
Comunidade de Nilópolis 
 
Deus sara esta nação 
Com o teu poder 
Com o óleo da tua unção! 
 
Um dia, Deus olhou para esta nação 
E por ela se apaixonou 

De uma forma especial 
 
Colocou sobre ela a sua mão 
Derramando a sua unção 
Liberando o seu poder 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rpK1PlpNoQE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mGRjz43zkNg
http://www.youtube.com/watch?v=rpK1PlpNoQE


A Hora do Brasil 
Resgate 
 
Eu fico cansado de ver a maldade no meio 
da rua 
Aqueles que ganham a vida daqueles que 
perdem as suas 
É gente que quer o mal pra gente que faz o 
bem 
É gente de dignidade que vive com medo 
de quem não tem 
 
Diziam que eram coitados amordaçados 
pela censura 
Agora, desfilam nas bancas e imprimem a 
própria ditadura 
Pobre de ti, Betsaida! 
Ai de ti Corazim! 
Dessa nossa garganta, virá o juízo do teu 
fim 
 
Antes mesmo de toda guerra, antes mesmo 
de eu nascer 
No principio era um verbo, e o verbo era 
Deus 
 
Eu sei que eu vou viver 
Um dia eu hei de ver 

O meu país aos Teus pés, Deus 
Eu sei que eu vou viver 
Um dia eu hei de ver 
O meu país aos Teus pés 
 
A terceira série "C", do ensino fundamental 
Começa mais um seminário, recitando esse 
jogral 
O homem do mundo moderno, tão capaz, 
tão global 
Voltou para a idade da pedra, ou voltou 
para Neanderthal 
 
Ainda não fiquei louco, meu cérebro vive 
em paz 
Não preciso aprender quem eu sou nas 
pobres páginas dos jornais 
Eu prego, canto, louvo, fico rouco de 
profetizar, enquanto eu tiver fôlego 
Enquanto eu respirar 
 
Agora, a liberdade é tudo o que eu quero 
viver 
He took me from the jail, to the Holy house 
of rock! 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3OqmXnFiNQw 
 
 

 
 
 
 
Por Amor de Ti, Oh Brasil 
Diante do Trono 
 
Por amor de Ti, oh Brasil 
Não me calarei nem me aquietarei 
Sobre os teus muros, oh Brasil, pus 
guardas 
Que todo o dia e toda noite jamais se 
calarão. 
 
Por amor de ti, oh Brasil 
Não me calarei, nem me aquietarei 
Vós que fareis lembrado o Senhor não 
descanseis 

Nem deis a Ele descanso até que nos 
ponha. 
 
Por objeto de louvor na terra 
Chamados por um novo nome 
Que a boca do Senhor dirá 
E a nossa justiça brilhará. 
 
Até que nos faça ser coroa de glória 
Nas mãos do nosso Deus 
Por amor de ti, oh Brasil 
Não me calarei.

 
http://www.youtube.com/watch?v=BdtE19KSyKg 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3OqmXnFiNQw
http://www.youtube.com/watch?v=BdtE19KSyKg


A Voz do Brasil 
Khorus 
 
Todo dia eu ouço uma voz que não quer 
calar 
Outro dia eu ouço essa voz em todo lugar 
Algum dia esqueço e sem ver já deixei prá 
lá 
Mas nesse dia peço, por favor, queira me 
escutar 
 
Uma voz clama o povo ouviu, mas não 
quer se importar 
A voz que chama o Brasil pra hoje se 
salvar 
 
Ah quem dera ver você se arrepender, 
Há quem quer sentir o poder de Deus que 
está ai 
Com o amor maior que alguém já sentiu 
E a doce voz que o povo não ouviu 
A voz do Brasil 
 
Numa esquina eu vejo o desprezo, e o 
desprezar 
Numa menina eu sinto o cheiro 
De droga no ar 

Uma buzina eu ouço, a sirene que está pra 
pegar 
Uma chacina feita sem motivo mato, por 
matar 
 
Ah! meu deus por favor 
Eu preciso de amor 
Eu me chamo ninguém 
Meu sobrenome é dor 
Não como há três dias 
Só durmo na via 
Com droga na veia é minha agonia 
Não sou filho de crente 
Sou marginal 
Hoje não sou nem gente sou um animal 
Salvação? 
Não sei o que é isto 
Me negaram a Bíblia 
Nunca me falaram de Cristo 
 
Uma voz clama o povo ouviu, mas não 
quer Cristo (não) 
A voz que chama o Brasil pra hoje se 
salvar 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RDlwrQVl9o4 
 
 

 
 
 
Brasil 
Diante do Trono 
 
Nos quatro cantos desta terra 
Pode-se ouvir alguém chorar 
São lágrimas de esperança 
Por um futuro que ainda vai chegar 
 
Promessas de um avivamento 
Que o mundo inteiro vai tocar 
Tomamos posse da herança 
O que Deus falou se cumprirá 
 
Brasil, em teu solo existe um povo 
Brasil, uma gente que te ama 
Que clama a Deus 

Que acredita nas promessas 
Ele virá restaurando a nossa terra 
 
Se o meu povo que se chama pelo meu 
nome 
Se humilhar e orar 
Se a minha face buscar 
Se o meu povo que se chama pelo meu 
nome 
Dos seus caminhos maus se desviar 
Eu ouvirei, perdoarei 
Sua terra sararei 

 
http://www.youtube.com/watch?v=d4-XFIR2utM 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RDlwrQVl9o4
http://www.youtube.com/watch?v=d4-XFIR2utM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Brasil é do Senhor 
Damares 
 
Mas o Brasil é do Senhor 
Este país é de Deus  
De leste a oeste, de sul a sudeste 
De norte a nordeste o Brasil é Seu  
 
Maranhão e Piauí 
Pernambuco e Bahia 
Alagoas e Sergipe  
É de Deus que alegria 
O Rio Grande do Norte 
Paraíba e Ceará 
Vixi menino isso tudo é patrimônio de 
Jeová 
 
Tocantins é do Senhor 
O Pará e o Amapá 
Roraima também é Dele  
E ninguém pode tomar 
Deus é dono do Acre 
Do estado de Rondônia 
Deus criou e projetou nosso lindo 
Amazonas 
 
É de Deus o Mato Grosso 

E o Mato Grosso do Sul 
Onde o Sol brilha mais forte  
E o Céu é mais azul  
O Estado de Goiás 
E a capital de Brasília  
Também é terra de Deus, olha aí que 
maravilha 
 
Deus é o dono de São Paulo 
E do Rio de Janeiro  
O carioca da Gema  
Diz que Deus é brasileiro  
Minas Gerais é de Cristo 
Uai sô, o que é que há  
E do Espírito Santo eu nem preciso falar 
 
Paraná é de Jesus 
É um pedacinho do Céu  
É uma terra abençoada 
Que tem o Sabor de mel  
O Rio do Grande do Sul é uma bênção 
divina  
E o que é Comburiu? É Deus em Santa 
Catarina 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=u6rH4Na1zhE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=u6rH4Na1zhE


Brasileiros  
Atilano Muradas 
 
O mineiro fala "uai" 
O gaúcho fala "tchê" 
O carioca fala "xis" 
Nordestino fala "oxente". 
O goiano quer piqui 
O baiano vatapá 
O paulista come pizza 
O nortista tacacá. 
 
Mas são todos brasileiros 
Povo amigo, hospitaleiro 
Filhos de uma mesma terra 
Onde há paz e não há guerra. 
Mas são todos brasileiros, 
Povo alegre e companheiro 
Conquistando as nações 
Com seu grande coração. 
 
Nordestino é cabra macho 
Mineiro é desconfiado 
Carioca é extrovertido 
E o nortista sossegado. 
Nordestino é sanfoneiro 
O gaúcho é gaiteiro 
Paulistano é do trabalho 
O baiano é festeiro. 
 
Mas o grande Deus do Céu 
Não é como alguns de nós 
Que se acham mais 

Que os outros 
E desprezam os demais. 
Pois o Grande Deus do Céu 
Não vê nossas diferenças 
Ele vê o coração 
E aquilo que se pensa. 
 
Ele ama o nordestino, 
O sulista e o nortista 
O mineiro, o fluminense 
Capixaba e paulista. 
Ele ama o centro-oeste 
E o Distrito Federal 
Quem está no interior 
E quem é da capital. 
Ele ama os outros povos 
Ele ama os estrangeiros 
Os apátridas também 
Pois é Deus do mundo inteiro. 
 
Não importa o sotaque 
O costume, a tradição 
O que Deus quer te tenhamos 
É Jesus no coração. Então, 
Não importa a sua origem 
Não importa a sua cor 
O que Deus quer que vivamos 
É o verdadeiro amor. 
O amor, Jesus. 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vIdjIFMQGxw 
 
 
 

 
 
 
Brasil, Olhai Pro Meu Sertão 
Projeto Oxente 
 
Brasil olhai pro meu sertão 
Brasil olhai pro meu coração 
 
Pois o meu povo 
Não tem sede só de água 
E nem fome de pão 
Mas também fome de Deus 

E sede de salvação 
 
Óh! meu Brasil 
Olhai e vede Os campos onde 
Deus quer te usar 
Campos grandes e secos 
Prontos para ceifar 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZVKTaEYkoEA 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vIdjIFMQGxw
http://www.youtube.com/watch?v=ZVKTaEYkoEA


 

 
CHAMADO DE DEUS 
 
 
 
 
Oferta de Amor 
Ministério Koinonya de louvor 
 
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. 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rO3oGRgrCz0&feature=related 
 
 
 

 
 
 
 
 
O Chamado 
Cassiane 
 
Desde o ventre de minha mãe 
Tu já me sondavas 
Sei que ali o meu futuro 
Tu já traçavas 
Usada para uma grande benção 
Era o que eu devia ser 
Segunda a Tua infinita graça 
Segundo o teu querer 
 
E ser um instrumento de valor 
Um canal do Teu poder 
Hoje sei que minha história é feliz 
Pois o Senhor a escreveu 

 
O chamado foi selado no Senhor 
Para eu ser expressão do seu amor 
Ao ouvir a Sua voz eu disse sim 
E o Senhor então se revelou a mim 
 
Ao sentir o Senhor tocar 
Através do meu louvor 
Posso então, claro, contemplar 
Minha vida em seu louvor 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PRdnGImZ5ps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rO3oGRgrCz0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=PRdnGImZ5ps


Brilhar Por Ti 
Leonardo Gonçalves 
 
Às vezes parece que ser um cristão 
Não é fácil em meio à escuridão 
Ainda mais se eu pensar que não é minha 
luz 
Mas a união com Deus que o brilho produz. 
 
E às vezes parece difícil entender 
Que o cristão é exemplo mesmo sem 
querer 
E por isso mesmo eu preciso orar 
Pra que Deus me ilumine e assim eu possa 
brilhar 
 
Senhor eu quero brilhar por Ti 
Quando o mundo se apagar 
Eu quero que através da minha vida 
Alguém possa Te enxergar 
Faze com que, mesmo sem palavras 

Eu fale do Teu amor 
Eu quero brilhar por Ti 
Brilhar onde quer que for. 
 
Às vezes eu temo que vou fracassar 
Pois eu sei que errei e continuo a errar 
Mas se a minha luz parece extinguir-se 
Meu Deus me dá força pra prosseguir. 
 
Não importa o quanto eu tente me esforçar 
Eu só posso vencer se Ele me ajudar 
E é quando percebo, meu esforço é vão 
E o que devo fazer é segurar Sua mão 
 
E quando minha luz parece vacilar 
É só me unir Àquela luz que a todas faz 
brilhar 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4SaDs_0D6t4 
 
 
 

 
 
 
Eu Vou 
Fernanda Brum 
 
Alguém da Ásia me disse 
Vem me ajudar 
Posso ouvir a África 
Pedir por socorro 
Ruanda, Somália, Nigéria 
Clamando por um pouco de amor 
Vou fazer tudo que posso fazer 
Eu vou 
 
Tenho muito pra dar, eu vou 
O evangelho pregar 
 
Como ouvirão se não há quem pregue 
Como pregar se ninguém se dispõe a ir 

Como crerão naquele 
De quem nada ouviram 
Eis-me aqui, eu vou 
Eis-me aqui, senhor 
 
Vi um menino na Rússia olhar para o céu 
El Salvador ta chorando por salvação 
Romênia, Arábia Saudita, o Iraque 
Esperam por nós 
Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China 
Eu vou 
Pelo chão do Brasil, eu vou 
Deus me quer pras nações 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rTojuyaPXfs 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4SaDs_0D6t4
https://www.youtube.com/watch?v=rTojuyaPXfs


Sonda-me, Usa-me 
Aline Barros 
 
Sonda-me, Senhor, e me conhece 
Quebranta o meu coração 
Transforma-me conforme a Tua palavra 
E enche-me até que em mim se ache só a 
Ti 
 
Então, usa-me, Senhor 
Usa-me 
 
Como um farol que brilha à noite 
Como ponte sobre as águas 
Como abrigo no deserto 
Como flecha que acerta o alvo 
Eu quero ser usado da maneira que te 
agrade 
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. 
 
Sonda-me, 
Quebranta-me, 
Transforma-me, 
Enche-me, 
E usa-me, Senhor 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vpnmtnYVXPQ 
 
 
 

 
 
 
 
Um Chamado 
Quatro por Um 
 
Eu não vou parar 
A estrada é muito longa 
Vou continuar 
Mesmo em meio às lutas 
Eu não estou só e te sinto aqui 
 
A vida é mesmo assim 
Tantas aflições eu tenho que enfrentar 
Mas o Senhor está sempre a me proteger 
Te sinto aqui 
 
Quando o vento sopra contra mim 
Os problemas tentam me abater 

Eu me lembro 
O grande Eu Sou me enviou. 
 
Eu tenho um chamado jamais vou me calar 
Eu tenho um chamado o evangelho 
anunciar 
Eu fui escolhido no ventre da minha mãe 
Eu sei que Deus não abre mão de mim 
não. 
 
Há muito pra fazer não há mais tempo pra 
olhar pra trás 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WulS7t7CRCo&feature=fvwrel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vpnmtnYVXPQ
https://www.youtube.com/watch?v=WulS7t7CRCo&feature=fvwrel


Rede ao Mar 
Adoração e Adoradores 
 
Não podia entender 
Que você ia me querer 
Lançou a rede ao mar 
E querendo me pegar 
Pegou meu coração 
 
Hoje eu estou aqui, 
Pois você me escolheu 
Agora posso entender 
E o mesmo eu vou fazer 

Vou lançar 
A minha rede ao mar 
 
Vou lançar a minha rede ao mar 
Muitas almas também vou ganhar 
Tantas que eu não poderei contar 
Almas como as areias do mar 
 
Ide fazei discípulos 
De todas as nações 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Yx5pDSv7xRQ 
 
 
 

 
 
Quero Aprender com Jesus 
Thalles Roberto 
 
Quero aprender com Jesus 
Quero seguir os passos de Jesus 
Ele é amor 
E eu quero ser também 
Ele ensinou que tudo é nada sem amar 
 
Amar sem preconceitos 
Amor sem diferença 
Quero aprender a perdoar com Jesus 
Eu também não merecia 
E Ele me perdoou 
Somos filhos do mesmo Pai 
Família de Deus 

Vamos viver o amor 
Deus é amor 
 
Quero amar a Deus 
Sobre todas as coisas 
E ao próximo, como a mim mesmo 
Me importar com a dor do meu irmão 
Como se fosse minha dor 
Aprender a perdoar 
É o que queres de mim 
Que eu viva o amor 
Que eu viva pra amar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KBHOxFQMUxM 
 
 

 
 
 
Chamado à Excelência 
Unção de Deus 
 
Levanta os teus olhos e vê 
A herança que o Senhor 
Teu Deus te dá 
 
São vidas são discípulos 
São jovens 
Levá-los a Jesus é o seu papel 
 
A unção que havia sobre Josué 
É a mesma unção que está sobre ti 
Conquistarás possuirás 
Então avance 

À tua frente quem vai é o Senhor 
 
Tu foste chamado 
Para ser um vencedor 
Pisar na cabeça do inimigo 
Chamado à excelência ser o melhor 
 
Tu foste chamado 
Para conquistar, discipular, apascentar 
Não desanimes não 
A tua recompensa é o Senhor 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BBSVeYVWCHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx5pDSv7xRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KBHOxFQMUxM
https://www.youtube.com/watch?v=BBSVeYVWCHQ


Pequeno Coração 
Crianças Diante do Trono  
 
Senhor, eu quero ser uma benção 
Ainda criança, sei que posso orar 
E alcançar as vidas, 
Distantes, tão sofridas, 
Que não conhecem Teu amor 
 
Senhor, sou tão feliz em te conhecer! 
Nas horas difíceis posso confiar, 
Mas há muitas crianças sem esperança, 
Que em oração eu sei que posso abençoar. 
 
Uma criança ali tão longe, 
Pode ser alcançada 
Pelos braços de amor do Senhor Jesus! 
Se uma criança aqui, antes de dormir pedir 
a Deus: 
Estende a tua mão e toca, 

Traz esperança ao pequeno coração. 
 
Senhor, abençoe o pequeno coração 
Que está sem esperança 
As crianças do mundo inteiro! 
Que elas conheçam a tua alegria. 
Eu te peço, ó Deus que abençoe as suas 
famílias 
Em nome de Jesus. 
Amém 
 
Deus ama as crianças e quer lhes ensinar 
A conhecer o Seu carinho e a Sua alegria. 
E a minha oração Deus vai escutar: 
Estende Tua mão e toca. 
Traz esperança ao pequeno coração 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Npkj2obYXR8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONFIANÇA NO SENHOR 
 
 
Sobre às Águas 
Toque no Altar 
 
Se o sol se por 
E a noite chegar 
Tu és quem me guia 
Se a tempestade me alcançar 
Tu és meu abrigo 
 
Se o mar me submergir 
A tua mão 
Me traz a tona pra respirar 
E me faz andar 
Sobre as águas 
Tu és o Deus da minha salvação 
 
És o meu dono minha paixão 

Minha canção e o meu louvor 
 
Aleluia, Aleluia 
 
Se o mar me submergir 
A tua mão 
Me traz a tona pra respirar 
E me faz andar 
Sobre as águas 
Tu és o Deus da minha salvação 
És o meu dono minha paixão 
Minha canção e o meu louvor 
 
Aleluia, Aleluia 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xQroqkU5SSM 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Npkj2obYXR8
http://www.youtube.com/watch?v=xQroqkU5SSM


Na Alegria ou Na Dor 
Aluisio Américo 
 
 
Mesmo que não haja 
Fruto na videira 
Mesmo que não haja 
Flores no jardim... 
 
Até mesmo 
Que a figueira 
Não floresça 
Nem chova na terra 
Nem a erva cresça 
Há um Deus no céu 
Olhando para mim... 
 
O que eu não posso 
É ficar calado 
Estando feliz 
Ou mesmo atribulado 
Ainda louvarei 
Seu nome mesmo assim... 
 
Eu louvarei ao Senhor 
Na alegria ou na dor 

Cantarei! 
Ele é o meu Salvador 
Ele é o meu Senhor 
Ele é Rei 
 
Mesmo que o fruto 
Da figueira minta 
Mesmo que não haja 
Chuva sobre a terra 
Mesmo que não haja 
Ovelhas no curral 
Mesmo que na terra 
Sobrevenha o mal 
Louvarei seu nome 
Na paz ou na guerra... 
 
Louvarei seu nome 
Enquanto viver 
E quando aqui da terra 
Eu desaparecer 
Nem mesmo assim 
O meu louvor encerra 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5_fbP6E76bk 
 
 

 
 
 
 
Confio 
Rachel Novaes 
 
Confio em Deus, salvo sou 
Eu nunca me abalarei 
Ouço sua voz em meu ser 
Perdido não me encontrarei 
Descanso no lugar 
Da sua habitação, lugar de paz 
 
Confio em Deus, meu Pai 
Tenho esperança em fim 
Mais doce que o mel 
É o Teu amor por mim 

Justo és Senhor Jesus 
Meu redentor e luz 
Me rendo aos Teus Pés 
 
Pois tenho em Ti 
A riqueza maior 
Em cumprir Teu querer 
Tenho o meu prazer 
Se tenho a Ti, o que mais almejar? 
Venha a mim, salvador 
Meu viver transformar 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=clA4pWBAWLU 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5_fbP6E76bk
https://www.youtube.com/watch?v=clA4pWBAWLU


Estás comigo 
Gabriela Rocha 
 
Fiel 
Constante 
Tão cheio de amor 
Tão poderoso, meu senhor 
 
Me abraças 
Me sondas 
Conheces meu andar 
E gostas de me ouvir cantar 
 
Eu sei que estás comigo 
Eu sei que estás comigo 

Eu sei que não me deixas 
Sozinho em minhas lutas 
Eu sei que vens agora 
Pra gravar em meu coração 
Que tu és Deus 
Minha salvação 
 
Gracioso 
Bondoso 
Misericordioso 
Tu és maravilhoso 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-XIFNX3pI&feature=related 
 
 
 

 
 
Soldado do Rei 
Crianças Diante do Trono 
 
De noite ou de dia, aqui ou ali 
Ao meu lado está o anjo do Senhor 
Eu sou corajoso, soldado do Rei 
Vou marchando como vencedor 
 
1, 2, 3, 4 - marcha, soldado! 
 
Não tenho medo do escuro 
Não tenho medo de trovão 
Em minha vida estou seguro 

Jesus está em meu coração 
 
Se alguma coisa me atormenta 
Eu digo: "Sai, em nome de Jesus!" 
O mal pra mim não faz careta 
Sou um soldado da luz 
Sou vencedor em Jesus 
 
1, 2, 3, 4 - marcha, soldado 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XyX0WEVFofg 
 
 

 
 
Ele é Contigo 
Thalles Roberto 
 
Ele é contigo 
Onde você estiver 
Ele é Abrigo, seu Amigo 
Deus provedor,  
Podes confiar, podes confiar 
 
Deus poderoso 
O Deus que tudo pode fazer 
E o controle de tudo está 

Nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus 
Nas mãos de Deus, tudo está 
 
É maravilhoso 
Saber que não há impossível pra Deus 
Então, não duvida, confia em Deus, confia 
em Deus 
Confia em Deus

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7rITTKpFvHU 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ-XIFNX3pI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=XyX0WEVFofg
http://www.youtube.com/watch?v=7rITTKpFvHU


Confiar em Ti  
Paulo César Baruck 
 
Pode ser que o sol 
Pela manhã não volte a aparecer 
Pode ser, que talvez 
Esqueçam o que eu realizei 
Porém eu não perderei a fé 
Nem deixarei 
 
De confiar em Ti 
Confiar em Ti 
De joelhos em amor eu vou viver 

Milagres ocorrem quando 
De joelhos estou 
 
Pode ser que a dor 
Um dia se converta em amor 
Pode ser que, afinal 
Ao invés de angústia 
Tudo seja paz 
E quando o bem vencer o mal 
Não deixarei 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1crR0RQecT0 
 
 

 
 
Com Tudo Que Sou 
Clamor Pelas Nações 
 
Em tuas mãos, descansarei 
Meu coração, Te entrego 
Meu mundo está bem seguro em tuas 
mãos 
E eu sou teu, pra sempre 
 
Sim, eu creio em ti, Jesus 
Eu pertenço a Ti, Jesus 
A razão do meu viver 
Razão do meu louvor 

Com Tudo o que sou 
 
Contigo vou, por onde precisar 
E se eu sofrer, confiarei 
E eu viverei, conforme o Teu querer 
E o Teu amor, pra sempre 
 
Eu te adoro, 
Eu te adoro Deus 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QP93_wJ164U 
 

 
 
Autoridade e Poder 
Marcos Góes 
 
Os que confiam no Senhor 
São como os montes de Sião 
Que não se abalam, mas permanecem 
Para sempre 
Como em volta de Jerusalém estão os 
montes, 
Assim o Senhor, em volta do seu povo 
 
Autoridade e poder 

O domínio em suas mãos 
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos 
povos 
 
Cale-se diante dele a Terra 
Dobre os joelhos, ergam as mãos 
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos 
povos 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OW4C_vdjOJA&feature=related 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1crR0RQecT0
http://www.youtube.com/watch?v=QP93_wJ164U
http://www.youtube.com/watch?v=OW4C_vdjOJA&feature=related


Confio em Teu amor 
Diante do Trono 
 
Mesmo quando não posso entender 
Minhas lágrimas me impedem de te ver 
Teus caminhos são mais altos que os meus 
Teus mistérios mais profundos do que eu 
 
Te adoro, Senhor 
Calo meu coração e me prostro 
Te adoro, Senhor 
No dia mau quero proclamar 
 

Confio em Teu amor que não mudará 
Nem mesmo a morte pode me separar 
Do Teu cuidado e proteção 
Mesmo quando não te vejo 
Sei que a Tua mão me sustenta 
 
Não temerei más notícias 
Mesmo no vale da sombra da morte 
Comigo Tu estás 
(Meu socorro bem presente na angústia) 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WAG_SexZHMo 
 

 
 

 
 

CURA 
 
 
 
Se Eu Apenas Te Tocar 
Mariana Valadão 
 
Se eu apenas te tocar 
Um milagre viverei em minha vida 
Minha fé vai me levar 
Onde o impossível torna-se real 
 
Meu milagre vim buscar 
Só você pode mudar minha história 
 
Já sofri demais, eu sei 
Mas ouvi que existe alguém que me ama, 
que me ama 

 
Se eu apenas te tocar 
Eu sei, serei curado 
Se eu apenas te tocar 
Eu sei, serei sarado 
 
Teu amor me alcançou 
Minha fé me salvou 
Teu amor me alcançou 
Minha fé me salvou 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hynX_ppbtJM&feature=related 
 
 

 
 
Águas Que Saram 
Thalles Roberto 
 
Nesses dias quero ver Seus milagres, 
Quero ver as maravilhas do Senhor. 
Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, 
Que sara, cura. 
Águas que saram, que curam. (2x) 
 
Suas águas já estão entre nós. 
Uma unção celestial enche o Templo. 

Querubins e Serafins trazem bençãos do 
céu. 
Quero receber, quero receber. 
 
Quero receber, quero receber. 
Águas que saram. 
Águas que saram, águas, águas que 
saram. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aep_pahQRSg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=WAG_SexZHMo
https://www.youtube.com/watch?v=hynX_ppbtJM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=aep_pahQRSg&feature=related


Basta Uma Palavra 
Cassiane 
 
Vou contar-lhe a história 
De um coxo que queria 
Mergulhar sua agonia nas águas de um 
tanque pra se curar 
 
Mas chegar lá não podia 
Ajuda não conseguia 
Um amigo ele não tinha para o levar 
 
Foi quando por ali passava o Homem de 
Nazaré 
Ele mandou doença embora, deu-lhe vitória 
e o pôs de pé 
 

Basta uma palavra, uma palavra apenas 
O mundo e seu sistema caem aos seus pés 
Não há enfermidade nem peste ou fome 
É só chamar o Homem de Nazaré 
Basta uma palavra e toda Terra treme 
Em meio a densas trevas faz brilhar a luz 
Muralhas a sua frente, vão cair, não temas 
É só clamar o santo nome de Jesus 
 
E Hoje aqui está passando o Homem De 
Nazaré 
Ele vai mandar doença embora vai dar 
vitoria e te por de pé 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5XHPqPaBYJQ 
 

 
 
Sara-me 
Fernandinho 
 
O mesmo Jesus que andou em Jerusalém. 
O mesmo Jesus que andou pela Judéia. 
O mesmo Jesus que andou em Jericó. 
É o mesmo Jesus que está aqui agora. 
 
Sara-me, cura-me. 
Basta uma palavra que saia do teu trono de 
amor. 

Filho de Davi tenha compaixão de mim 
Assim como Bartimeu quero ser curado. 
Jesus quero ouvir tua voz 
 
"Toma teu leito e anda, a tua fé te salvou." 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J5kU7y5fyj4 
 

 
Creio Que Tu És a Cura 
Gabriela Rocha 
 
Me escutas quando clamo 
Acalma o meu pensar 
Me levas pelo fogo 
Curando todo meu ser 
 
Confio em Ti, confio em Ti 
 
Creio que Tu és a cura 
Creio que és tudo para mim 

Creio que tu és a vida 
Creio que não há outro igual a Ti 
Jesus, eu preciso de Ti 
 
Nada é impossível para Ti 
Nada é impossível 
Nada é impossível para Ti 
Tens o meu mundo em tuas mãos 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HEkjg5ZZCMU 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5XHPqPaBYJQ
https://www.youtube.com/watch?v=J5kU7y5fyj4
https://www.youtube.com/watch?v=HEkjg5ZZCMU


Os Sonhos de Deus 
Ludmila Ferber 
 
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 os teus olhos e vê 
Deus está restaurando os teus sonhos 
E a tua visão 
 
Recebe a cura 
Recebe a unção 
Unção de ousadia 
Unção de conquista 
Unção de multiplicação 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YBupSnmpEpA 

 
 
Filho de Davi 
Fernanda Brum 
 
Ele não mudou 
Ele é o mesmo Deus 
Que cura 
 
Filho de Davi 
Tenha compaixão de mim 
E cura-me, sara-me Senhor 
 

E cura-me, cura-me Senhor 
Sara-me, sara minha mente Senhor 
 
Eu já posso ver, já posso ver, Tua palavra 
se cumprir 
Eu já posso ver, já estou curado sinto em 
meu interior 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nUwAxA1Dt7c 
 

 
 
Cura-me  
Oficina G3 
 
Não posso esconder a dor que ninguém vê 
Dos olhos de quem me conhece a alma 
Feridas que me doem lembranças que 
corroem 
É a minha chama que se apaga 
 
Cura-me Senhor 
Me leva a um novo caminho 
Cura-me Senhor 
 
Os olhos que me vêem me julgam sem 
saber 
A dor que o coração não pôde entender 
Perguntas sem resposta 
O porquê já não importa 
Desejo tua cura pra minh'alma 

 
Cura-me Senhor 
Me leva a um novo caminho 
Cura-me Senhor 
Me faz nadar no Teu rio 
Cura-me Senhor 
 
Estou aqui pra dizer 
O que mais me importa é Você 
Estou aqui pra Te ouvir 
Pede o que quer de mim 
 
Conhece o coração 
Eu vejo a intenção 
Ouço a oração de quem me chama 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bv0RgV0wRNI 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YBupSnmpEpA
https://www.youtube.com/watch?v=nUwAxA1Dt7c
http://www.youtube.com/watch?v=bv0RgV0wRNI


Cura-me Senhor 
André Valadão 

Senhor sara a minha dor 
Toca na ferida com as Tuas mãos 
Abraça o meu coração 
 
Pai, Tu és o médico dos médicos 
Que enxuga as minhas lágrimas 

E me faz viver o milagre da fé 
 
Cura-me, Senhor! 
Cura-me, Senhor! 
Cura-me, Senhor! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ofcQubzw3N0 
 
 

 
 
Os Milagres de Jesus 
Crianças Diante do Trono 

 
Eu era cego de fato 
Agora vejo a luz 
Amigo, sou testemunha 
Do poder de Jesus 
 
Eu era surdo e mudo 
Agora posso escutar 
Louvores vamos cantar 
Glória a Jesus que veio 
Para nos curar 
 
Sempre andei encurvada 
Mas Jesus me curou 
Minha amiga acredite 
Tudo se endireitou 
 
Eu tinha um fluxo de sangue 
Que Jesus fez parar 
Louvores vamos cantar 
Glória a Jesus que veio 
Para nos curar 
 
Estive morto, acredite 
Jesus me ressuscitou 
A minha filha também 
Jesus da morte tirou 
 
Vocês se lembram de mim 
Sou a viúva de Naim 
Jesus ressuscitou 

Seu filho, lembro sim 
Jesus teve compaixão de mim 
 
Eu era endemoninhado 
Não conseguia falar 
Mas Jesus me curou 
Hoje posso louvar 
 
Jesus curou o meu servo 
Que não podia andar 
Eu era surdo e gago 
Agora tenho a voz 
Jesus teve compaixão de nós 
 
Fui leproso de fato 
Mas Jesus me limpou 
Minha mão atrofiada 
Jesus me restaurou 
 
Jesus curou minha sogra 
Posso testemunhar 
Louvores vamos cantar 
Glória a Jesus que veio 
Para nos curar 
 
Glória a Jesus que veio 
Para nos curar 
 
Laiá laiá laiá 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CS5TfpBqwUs 

 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ofcQubzw3N0
http://www.youtube.com/watch?v=CS5TfpBqwUs


ENTREGA 
 
 
 
 
Meu Universo 
PG 
 
Que sejas meu universo 
Não quero dar-te só um pouco do meu 
tempo 
Não quero dar-te um dia apenas da 
semana 
 
Que sejas meu universo 
Não quero dar-te as palavras como gotas 
Quero que saia um dilúvio de bençãos da 
minha boca 
 
Que sejas meu universo 
Que sejas tudo o que sinto e o que penso 
Que de manhã seja o primeiro pensamento 
E a luz em minha janela 
 
Que sejas meu universo 

Que enchas cada um dos meus 
pensamentos 
Que a tua presença e o teu poder sejam 
alimento 
Jesus este é o meu desejo 
 
Que sejas meu universo 
Não quero dar-te só uma parte dos meus 
anos 
Te quero dono do meu tempo e dos meus 
planos 
 
Que sejas meu universo 
Não quero a minha vontade 
Quero agradar-te 
E cada sonho que há em mim quero 
entregar-te 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PgExNxNjggg 

 
 
 

 
 
 
Cansei 
Carol Gualberto 
 
Eu cansei de ser chinfrim, cansei de ser 
meia boca 
Eu quero transformar a mim, ai, meu Deus, 
me dá tua força! 
 
A vida que é toda morna 
O sal que nunca salgou 
A lâmpada embaixo da cama que nunca 
iluminou 
 
A fé que sem obras é morta 
Discurso que não tem ação 

Palavra que não tem valia  
Se dita só nessa canção 
 
Eu gosto de ficar no gueto 
Da minha acomodação 
Me acho, me abano e abandono o cerne da 
minha razão 
 
É fácil ficar num cantinho 
Com ovelhas e rouxinóis 
Mas é no escuro e entre lobos que a 
candeia brilha como sóis 

 
http://www.youtube.com/watch?v=KVSqanpSDMQ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PgExNxNjggg
http://www.youtube.com/watch?v=KVSqanpSDMQ


Eu Sou Teu 
Megafone 
 
Não tenho nada pra te oferecer 
As minhas mãos vazias estão 
Preciso tanto do teu amor 
Só tu me aceitas como eu sou 
 
Toca os meus olhos 
Eu quero te ver 
Mostra-me o caminho 
Pra te conhecer 

 
Eu sou Teu 
Tu és meu 
Minha vida está em teu altar 
 
Pra que o Senhor venha me tocar 
Venha me encher 
Venha me usar  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a6FTS7FUS1o 
 
 
 

 
 
 
Entrega Total 
Sérgio Lopes 
 
Quanto mais eu conheço ao Senhor 
Me envolvo mais e mais com teu amor 
Me aproximo com temor do teu altar 
Quase posso Te tocar 
 
Toda a minha vida entrego nesse altar 
Tudo o que me poderia exaltar 
Eu aceito o compromisso de Te amar 
E viver da minha fé 

Porque tenho conhecido o teu poder 
Sei que tua mão me poderá suster 
Só preciso de uma coisa receber 
Tua graça em meu viver 
 
Nenhum mal noturno me envolverá 
E o inimigo não me tocará 
Como sacerdote subo nesse altar 
Consagrando o meu ser 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=luFYdmvK9jY 
 

 
 
 
 
Me Derramar 
Vineyard 
 
Eis-me aqui, outra vez 
Diante de ti abro o meu coração 
Meu clamor, tu escutas 
E fazes cair as barreiras em mim 
 
És fiel Senhor, e dizes 
Palavras de amor e esperanças sem fim 
Ao sentir teu toque 
Por tua bondade libertas meu ser 
No calor deste lugar 

 
Eu venho me derramar 
Dizer que te amo 
Me derramar 
Dizer te preciso, 
Me derramar 
Dizer que sou grato 
Me derramar 
Dizer que és formoso 

 
https://www.youtube.com/watch?v=26nQmq1FCUY 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6FTS7FUS1o
https://www.youtube.com/watch?v=luFYdmvK9jY
https://www.youtube.com/watch?v=26nQmq1FCUY


Me Esvaziar 
Nívea Soares 
 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar da religiosidade 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar de todos os meu 
títulos 
E de tudo o que me afasta de Ti, Jesus 
 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar das dores e 
desilusões 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar da prisão do 
passado 
E de tudo o que me afasta de Ti, Jesus 
 

Aonde eu irei Senhor? 
Pois só Tu tens as palavras de vida eterna 
Onde me esconderei? 
Tu és o ar que eu respiro 
Tua presença me atrai 
 
Então, inunda-me com Teu amor 
Transforma-me com Teu amor 
Atrai meu coração a Ti, Senhor 
Move-me com Teu amor 
E usa-me só pra o Teu louvor 
Ensina-me a ouvir o Teu coração 
 
Eu me esvazio Senhor  
Me leva em Teus braços de amor  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rxcX7KNDc58 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viver Pra Ti Jesus 
Gabriela Rocha 

 

 
Confio em ti, meu senhor 
Sei que não vais me abandonar 
Contigo eu sempre quero estar 
Conhecer da tua graça 
Desfrutar do teu amor 
Quero viver pra ti, Jesus 
Pois prazer maior não há 
 
Eu quero te adorar, senhor 
Demonstrar todo meu amor 
Me aconchegar em teus braços 
Pois contigo, eu sei, não estou sozinha 
 
Quero viver pra ti, Jesus 
Olha pra mim, meu senhor 
Não posso viver longe de ti 

Me ilumina, meu criador 
 
Quero viver pra ti, Jesus 
Contigo eu quero morar 
Estar ao lado do meu Rei 
E ser feliz 
Feliz pra sempre 
 
E quando esse dia chegar 
Quando a trombeta tocar 
E os anjos anunciar 
A volta do meu Jesus 
Todo joelho se dobrará 
Toda língua confessará 
Que só tu és 
Tu és senhor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VwtMte_oJmc 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rxcX7KNDc58
https://www.youtube.com/watch?v=VwtMte_oJmc


Consagração 
Aline Barros 
 
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 
Pra 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 a Terra celebra a ti, com cânticos de 
júbilo 
Pois tu és o Deus criador 
Pois tu és o Deus criador 
 
A honra 
A glória 
A força 
E o poder 
Ao Rei Jesus 
E o louvor 
Ao Rei Jesus 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fdUY0ug4EeQ 
 
 

 
 
 
Entrega  
Leonardo Gonçalves 
 
Pai preciso te falar, contar o meu sofrer 
O que está no meu coração, Senhor 
Tenho tanto medo de deixar o teu querer 
O que farei sem teu amor em mim? 
 
Senhor Jesus, aqui estou 
Te louvo e minha vida está em tuas mãos 
Estou aqui, pra te louvar entrego o meu 
viver 
Oh, Senhor, o que é meu entrego em tuas 
mãos 

Quero ser a tua voz para um mundo que 
precisa de amor 
 
Tenho tanto medo de deixar o teu querer 
O que farei sem teu amor em mim? 
 
Te entrego o que sou 
Te entrego meu ser 
O meu coração, o meu caminhar 
Pra sempre sou teu 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Mz7Ryi1RXQ 
 
 
 

 
 
 
Ó Deus 
Crianças Diante do Trono 
 
Bate no coração um vazio tão grande 
Mas sei onde o preencher: 
Em Tua presença! 
Ouço Tua voz me chamando: 
"Meu filho vem me buscar!" 
Faz os meus pés como os da corça 

Pra Te encontrar. 
Ó Deus! Tu és o meu prazer, 
Vou correndo pra em Ti me acolher 
Ó Deus! Minha alegria é Te amar 
Te conhecer, ser amigo Teu! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pn1eSvNOGEw 

https://www.youtube.com/watch?v=fdUY0ug4EeQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Mz7Ryi1RXQ
https://www.youtube.com/watch?v=pn1eSvNOGEw


ESPERANÇA 
 
 
 
A Esperança Vive 
Ludmila Ferber 
 
 
Das cinzas do que já se foi 
A Esperança não morreu 
Dos sonhos que não se cumpriram 
A Esperança não morreu 
Do fim que parece ter chegado de vez 
 
A esperança vive  
A esperança 
A esperança não morre jamais 
 

Tua casa vai ser conhecida como uma 
fonte de milagres 
Essa causa impossível a de ser um 
testemunho do poder de Deus sobre você 
Estes poços estes vales vão voltar a 
transbordar 
 
Volte a crer volte a sonhar 
Volte a crer volte a sonhar 
Volte a crer volte a sonhar 
Os sonhos de Deus 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mmBYAh8mkMg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nada Além de Ti 
Thalles Roberto 
 
Se a vitória não 
Consegues enxergar 
Espera no Senhor e confia 
Espera Ele vem, confia Ele vem 
E faz um milagre 
 
Se é tão impossível, 
Parece que não dá 
Espera no Senhor e confia 
Espera Ele vem, confia Ele vem. 
E faz um milagre 
 
Oh, Deus eu vim aqui 
Só pra te dizer 
Que minha esperança está em ti 
Eu não tenho nada além, nada além de Ti 

Mais nada além da promessa, da sua 
promessa 
Eu não tenho nada, nada 
Eu não tenho nada 
 
Se sentindo sozinho 
Coração cansado de clamar 
Espera no Senhor e confia 
Espera Ele vem, confia Ele vem 
E faz um milagre 
 
Teu choro não é em vão 
Seu Deus contigo está 
Espera no Senhor e confia 
Espera Ele vem, confia Ele vem. 
E faz um milagre 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MfYeP5Xu30g&feature=related 
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mmBYAh8mkMg
https://www.youtube.com/watch?v=MfYeP5Xu30g&feature=related


Esperança 
Diante do Trono 
 
Quando estou só 
E o choro parece querer chegar 
E um sentimento de temor 
Como será o amanhã que eu não vejo 
E quer me assustar? 
Oh, meu Deus! Ajuda-me a confiar 
 
Quando os sonhos se frustram 
Ou parecem não se realizar 
Quando as forças se acabam 
Tudo o que eu sei é Te adorar 
 
Quando as feridas 
Do meu coração não querem sarar 
E me atrapalham a visão 
Tuas promessas são tão grandes 

E as lutas querem me esmagar 
Oh, meu Deus! Ajuda-me a avançar 
 
Tua presença me aquieta a alma 
E me faz ninar 
Como um bebê que não precisa se 
preocupar 
A minha vida escondida em tuas mãos está 
Oh, meu Deus! Em Ti eu posso descansar 
 
A esperança renasce 
E a certeza de que perto estás 
Tua paz me invade 
Pois tudo o que sei é Te adorar 
 
É Te adorar 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yGFsH7WmonQ 
 

 
 
 
Em Ti Esperarei 
Trazendo a Arca 
 
O Senhor é minha Luz e a minha Salvação 
A quem temerei 
É a força da minha vida, de quem me 
recearei 
A quem temerei 
 
No dia mal meu Deus me guardará 
Em sua tenda me esconderá 
E sobre um rochedo me erguerá 
Por isso adorarei 
 

Sei não me deixarás, Tu me acolherás 
Mesmo que os meus pais me abandonem 
Sei que viverei pra ver todo o bem do 
Senhor em minha vida 
Em Ti esperarei 
 
Uma coisa peço a Ti 
E eu a buscarei enquanto viver 
Em Tua casa habitar 
Todo dia, meu Senhor, contigo estar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sGZaRtQlraY 
 
 

 
Espero no Senhor 
Megafone 
 
 
Não vou reclamar da situação 
Os meus lábios sempre te adorarão 
Vou colocar a esperança no salvador. 
 
Muitos tentam me deter, mas se frustrarão 
Tenho uma palavra que faz bem pro 
coração 

Eu deposito minha fé no meu Senhor. 
 
Se eu elevo os meus olhos, do alto vem o 
meu socorro 
Minhas forças se renovam, 
Porque espero no Senhor, espero no 
Senhor. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-_cB5PPnuBM 

https://www.youtube.com/watch?v=yGFsH7WmonQ
https://www.youtube.com/watch?v=sGZaRtQlraY
https://www.youtube.com/watch?v=-_cB5PPnuBM


 
 
 
A Minha Esperança 
Leonardo Gonçalves 
 
Se a vida apresenta motivos pra desanimar 
A minha esperança está no Senhor 
Se as nuvens escuras não querem passar 
A minha esperança está no Senhor 
Se alguém que eu amo vier me ferir 
A minha esperança está no Senhor 
Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir 
A minha esperança está no Senhor 
 
 
Se existem motivos pra desanimar 
Se as nuvens escuras espalham temor 
Preciso aprender a sorrir e cantar 
A minha esperança está no Senhor 
 
A minha esperança está no Senhor 
Eu quero erguer minha voz em louvor e 
cantar 

A minha esperança está no Senhor 
De dia ou de noite em qualquer lugar 
 
A minha esperança está no Senhor 
Em qualquer caminho por onde eu passar 
A minha esperança está no Senhor 
Eu quero dizer: Vale à pena confiar 
A minha esperança está no Senhor 
 
Senhor, Senhor, Senhor 
Está no Senhor 
 
Se a vida apresenta motivos pra desanimar 
A minha esperança está no Senhor 
Eu quero erguer minha voz em louvor e 
cantar 
A minha esperança está no Senhor  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ge5zXdRU6kk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não é Tarde 
Fernanda Brum 
 
Não é tarde para se sonhar 
O céu ainda é azul há esperança 
É só olhar no olhar de uma criança 
No sorriso de uma mãe que deu à luz 
 
Ouvirei os testemunhos 
De bravos homens que venceram 
Ouvirei dos cegos 
Que ainda esperam a visão 
Ouvirei canções que marcam 
Toda uma geração 
Não é tarde 
Pra sonhar 
 
Não é não 

Minha força vem de um Deus que faz 
milagres 
Minha fé está além do impossível 
Minha esperança viva está 
Meu coração não quer parar 
Pois nunca é tarde, não é tarde para se 
sonhar 
 
Sempre há uma esperança 
Para aqueles que esperam 
Firmes nas promessas do Senhor 
O Deus do impossível 
Haja o que houver 
Eu sonharei 
Seus lindos sonhos viverei 
Não desistirei 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5o6b6s3IpCA 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge5zXdRU6kk
https://www.youtube.com/watch?v=5o6b6s3IpCA


Esperar é Caminhar 
Palavra Antiga 
 
Quando espero a chuva chegar 
Tu vens com o teu vento 
Quando espero tua voz estrondar 
Tu vens com o silêncio 
Eu espero em Ti 
Embora sem saber 
Como Tu dirás eu não sei 
Mas esperarei 
 
Quando espero o mar se abrir 

Vejo os meus pés sobre as águas 
Quando espero o fogo arder 
Ouço a brisa suave 
 
Mesmo sem saber como Tu dirás 
Dentro de mim reinará a Tua paz 
Que me faz saber 
Que esperar em ti 
É sempre caminhar 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YK8ghYmlSHY 
 

 
 
Esperança 
Daniel Alencar 
 
A esperança me fez despertar de manhã, 
pra viver um novo dia. 
Teu sonho em meu coração, 
me fez caminhar olhando para ti, 
prosseguindo para o alvo eu vou. 
 
Quem pode livrar como o Senhor? 
Na escuridão tua luz brilhou. 
Tu és a esperança que me faz viver. 
 
A esperança, 

renasceu quando encontrei o Teu amor, 
preencheu a minha vida hoje. 
Se eu descansar em ti, 
eu sei que tudo vai ficar bem, 
porque tu estás comigo. 
 
A alegria virá de manhã 
A alegria virá de manhã 
O choro pode durar a noite inteira 
A alegria virá de manhã

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7CyPxq0yLMs 
 

 
 
Minha Esperança 
Soraya Moraes 
 
Rocha eterna meu salvador 
És a vida meu libertador, 
És o meu socorro, minha fonte de vida 
Minha fortaleza meu redentor. 
 
O meu Deus é o Deus da esperança, 
Minha fonte de vida e luz. 
Cristo em mim, Cristo em nós a esperança 
da glória, 
Quando a alma está perdida, 

Eu sei a minha esperança está no nome do 
Senhor 
 
Quando tudo parece perdido 
Eu espero em ti Senhor 
Os que esperam em ti 
Serão como os montes de Sião, 
Que não se abalam, mas permanecem 
para sempre 
Espero em ti. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yV3V9tJN2Kw 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YK8ghYmlSHY
https://www.youtube.com/watch?v=7CyPxq0yLMs
https://www.youtube.com/watch?v=yV3V9tJN2Kw


EVANGELISMO 
 
 
Jesus, Filho de Deus 
Fernandinho 
 
Deixou os céus para me encontrar 
Aqui não é o Seu lugar 
Um amor assim o mundo não conheceu 
Naquele cruz Se entregou 
O Teu perdão me alcançou 
Um amor assim o mundo não conheceu 
 
No altar de adoração 
Seja sempre exaltado 
Jesus, Filho de Deus 
Deixou Sua glória 
Morreu em meu lugar 

Jesus, Filho de Deus 
Tu És Jesus, Filho de Deus 
 
Levou sobre Si pecado e dor 
Venceu a morte e ressuscitou 
Um amor assim o mundo não conheceu 
 
Seja exaltado, engrandecido 
Seu nome é Santo, Poderoso É 
E não há nada que apague o Seu amor 
A cruz me libertou 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D15_Z-8Ngfg&feature=fvwrel 
 

 
 
Escuta e Vê 
Mardoqueu Cruz 
 
Você que me ouve agora 
Eu quero falar 
Seja onde estiver 
Se existem razões pra ficar pensativo 
Por que tantas guerras e religiões? 
 
Jesus quando veio ao mundo trazer 
salvação 
Para o homem perdido 
Não trouxe uma seita nem religião 
Mas a pura verdade, a vida e o amor 
 
Escuta e vê 
 
Você pode estar me ouvindo  
Do meio da rua 
Entre balas perdidas 
Ou dentro de uma janela de grade  
Cercado de muros em sua mansão 
 
Quem sabe você ouve agora de uma prisão 
Lugar tão distante 
Distante de casa 
O tempo não passa 
Parece que a vida ai terminou 

 
Escuta e vê 
 
Não pode ficar em silêncio 
Mudança de vida precisa buscar 
Olhando o tempo não vai ajudar 
Olhando a lua não vai te salvar 
 
Não dá pra viver nesse mundo  
Sem saber qual é  
O caminho da cruz 
A verdade e a vida 
Só vai encontrar em Cristo Jesus 
 
Jesus Cristo veio ao mundo livrar os 
cativos 
Perdidos sem rumo e sem direção 
Sem saber para onde caminhar e seguir 
 
Só Jesus tem o poder pra livrar nossa alma 
do inferno 
Destino da morte e da condenação 
É a paz verdadeira que não há igual 
 
Escuta e vê 

 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nHJiXQ1-TWs  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D15_Z-8Ngfg&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=nHJiXQ1-TWs


Folião 
João Alexandre 
 
Eu sempre fui de brincar, 
De sorrir, de cantar, 
De viver à vontade 
Luz, carnavais, foliões, 
Em diversos salões 
Quanta felicidade! 
 
E na brincadeira de viver, 
Brinquei demais e quis morrer! 
Risos passageiros, falsas alegrias 
Lágrimas angústias, tristes fantasias 
Dia menos dia descobri que resta 
Cinza em plena quarta-feira 
Pra comemorar 
 
Mas houve alguém que chegou 

Quando a festa acabou, 
Quando já era tarde 
Trouxe a alegria melhor, 
Um sorriso maior, 
Plena felicidade 
 
 
Hoje eu sei de fato o que é cantar 
E brincar e sorrir 
Tudo é mais bonito e nada 
mais seduz 
Do que ter na vida alguém 
como Jesus 
Traz a esperança, alma de criança, 
Vida eterna e confiança em seu 
imenso amor

 
https://www.youtube.com/watch?v=Yqp0oWPS_qA 
 

 
 
 
Você Pode Ter 
João Alexandre 
 
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 num 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 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w--0tRkOg0U 
 

 
 
Até Quando 
André Valadão 
 
Até quando você continuará 
Nessa sua indecisão? 
Procurando no pecado 
Sua realização 
 
Até quando? 
 
Fuja deste caminho ele é de morte 
Viver assim é arriscado é perder a sorte 
Volte hoje pra Jesus ele quer te encontrar 
Ele vai te abraçar só nele você encontrará 
 

A paz, o amor 
 
Então deixe esse seu modo de agir 
E pare de fugir 
Vem pros braços de Jesus 
Amanhã tudo acaba aqui 
 
O que tens preparado pra quem será? 
Não aja feito louco 
Hoje é seu dia de viver 
De se arrepender 
Você será feliz, você será feliz 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JTBppbL3SlM 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqp0oWPS_qA
https://www.youtube.com/watch?v=w--0tRkOg0U
https://www.youtube.com/watch?v=JTBppbL3SlM


 
 
Só o Poder de Deus 
Carol Gualberto 
 
Só o poder de Deus pode mudar teu ser, 
A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. 
Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. 
Nova Criatura sou, nova sou. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XBC3tpWVO7A 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ele Vem 
Resgate 
 
Se você pensa que o meu Deus 
Ainda está pregado 
Como um símbolo morto de uma morta 
geração 
Oh! Não, você se enganou 
 
Se você pensa que o meu Deus 
Voltou pra casa cansado 
Pra descansar sentado e nunca mais voltar 

Tá mal, errou outra vez 
 
Ele vive e brilha mais que os raios do sol 
E um dia Ele vem sobre as nuvens do céu 
 
Um dia ele vem 
Como um raio, vem 
Lá do alto, vem 
Sobre as nuvens vem 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ITC8EVKVOaY 
 

 
Extra, Extra 
Brother Simion 
 
 
Extra, extra 
O mundo acabará amanhã de manhã 
 
Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? 
O mundo acabará amanhã de manhã 
 
Ei, Johnny, como você se sente? 
O que faria nas últimas horas? 
Foram avisar assim tão de repente! 
Você não estava preparado. 
Passou a vida ajuntando riquezas. 
Alguém já lhe disse? 
 
Ninguém pode comer 20 pratos por dia. 
Ninguém pode dormir em 20 camas numa 
noite 
Tanta gente passando fome! 

A justiça pede sua cabeça.. 
 
Que notícia lhe trago Johnny? 
Prepara teu caminho 
Que aproveita ter o mundo inteiro, 
E perder sua alma? 
Ou o que daria um homem em troca 
De sua alma? 
Já é tempo de olhar p'ra dentro, 
"Ser" muito mais que "Ter" 
 
Esta noite pedirão sua alma, louco. 
Pobre Johnny, nem sabe que tem uma 
alma! 
 
Hey! Johnny, Johnny, esta noite Johnny 
Pedirão sua alma 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OGgBDQwbnDE&feature=related 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XBC3tpWVO7A
https://www.youtube.com/watch?v=ITC8EVKVOaY
https://www.youtube.com/watch?v=OGgBDQwbnDE&feature=related


Vem Comigo Cantar 
Grupo Ellas 
 
Vem comigo cantar 
Tudo pode mudar 
Abra o seu coração 
 
Vem, me dá sua mão 
Tudo pode mudar 
No seu coração 
Deus quer morar 
 
Há muito tempo atrás 

Alguém morreu por mim 
Se entregando lá no calvário 
Quando Ele expirou 
O sol escureceu 
Era o Filho de Deus 
Eis que o véu se rasgou 
Minha vitória se fez 
Fui liberto de todo mal 
Maior prova de amor não há 
Ele me fez vencedor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gi-mPaEElUg 
 
 

 
Amigo de Deus 
Adhemar de Campos 
 
 
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 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OSWtyHnYRF8 
 

 
 

FAMÍLIA 
 
 
Família 
João Alexandre 
 
Acima de todas as coisas 
Um sonho sonhado por Deus 
Oásis de toda vida 
Família 
 
Lugar onde Deus habita 
Refúgio do Seu amor 
Ali Sua graça é bendita 
Família 
 
O conselho de um pai vale mais do que 
muitas riquezas 
Um abraço entre irmãos despedaça os 
portais do inferno 
O retorno de um filho, um banquete de paz 
e alegria 

Tanta vida se esconde por trás de um 
sorriso materno 
 
Bem mais do que todas as coisas 
Feliz de quem cuida dos seus 
Seus dias serão de alegria 
Família 
Lugar onde Deus habita 
Refúgio do Seu amor 
Ali Sua graça é bendita 
Família 
 
Acima de todas as coisas 
Família 
Oásis de toda vida 
Família 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nOAMqod2m4o 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi-mPaEElUg
https://www.youtube.com/watch?v=OSWtyHnYRF8
https://www.youtube.com/watch?v=nOAMqod2m4o


Semelhantes a Jesus 
Fernandinho 
 
Há um só corpo, uma só família 
Um só Senhor e bom pastor de nossas 
almas 
Uma só fé, um só batismo 
Um só espírito, há um só Deus 
 
Somos uma família de muitos filhos filhos 

Semelhantes a Jesus para a glória de Deus 
 
Eu quero ser como Jesus. Eu quero andar 
como Jesus 
Vou perdoar como Jesus. Vou me humilhar 
como Jesus 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MUnLOsI9nTw 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rap da Família 
Crianças Diante do Trono 
 
Papai nós te amamos! 
Mamãe nós te amamos! 
Irmão nós te amamos! 
Família nós te amamos! 
 
Queremos falar sobre uma coisa legal 
Foi deus quem inventou e é muito especial 
Então preste atenção para entender 
Nosso recado é importante e é pra você 
 
Que bom ter uma família 
Família é abençoada por Deus 
Papai, mamãe e filhos 
Todos sempre unidos buscando a Deus 
 
A coisa mais preciosa que alguém pode ter 
Não são carros nem mansões, dinheiro 
para dar ou vender 
O mais importante, e que mais tem valor 
É viver com a família nos caminhos do 
Senhor 
 
Papai e mamãe, pensem sempre em mim 
Vocês são o modelo que eu vou seguir 
Olhando suas vidas quero aprender 
A orar, ler a bíblia e o Senhor conhecer 
 
Minha casa é o melhor lugar 

Onde eu posso aprender a amar 
Vou orar por minha família 
E sei que Deus vai abençoar 
 
Eu sou um filho muito inteligente 
Em todas as coisas sou obediente 
Meu pai e minha mãe quero sempre alegrar 
Ajudando em casa e gostando de estudar 
 
E aí, "vamo brincar"? 
E aí, meu brother, você quer brincar? 
Os meus brinquedos quero compartilhar 
Não falo mentira e não bato em meus 
irmãos 
Porque tenho Jesus dentro do meu coração 
 
Falando de família, vale a pena dizer 
Que o importante é respeitar quem cuida 
de você 
Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô 
Essa pessoa merece o seu amor 
 
Minha casa é o melhor lugar 
Onde eu posso aprender a amar 
Vou orar por minha família 
E sei que Deus vai abençoar 
 
Eu amo minha família! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmimlIfinc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUnLOsI9nTw
https://www.youtube.com/watch?v=ymmimlIfinc


Corpo e Família 
Regis Danese 

 

 
 
Recebi um novo coração do Pai, 
Coração regenerado, coração transformado 
Coração que é inspirado por Jesus. 
 
Como fruto desse 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 família vivendo o compromisso 
Do grande amor de Cristo 
 
Eu preciso de ti 
Querido irmão 
Precioso és para mim 
Querido irmão

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qVpShtLn_EY&feature=related 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Minha Casa  
Eyshila 
 
 
Eu rejeito Tudo o que não vem de Ti 
Minha família é separada para Te servir 
Sobre ela está a Tua forte mão 
Protegendo os sons dos nossos corações 
 
Eu profetizo sobre a minha casa água e 
pão 
Saúde para os meus filhos, santificação 
Tua palavra para nos manter 
Firmes sobre a rocha que nunca irá ceder 
 
Minha casa 
Edificada em ti está 
Minha família 
Foi consagrada pra Te adorar 

Minhas primícias, 
Eu sempre quero Te entregar 
E Tuas bênçãos irão sempre me 
acompanhar 
 
Os Teus planos são os nossos e não há 
Em qualquer parte do mundo 
Ou em qualquer lugar 
Outro bem maior que se compare a Ti 
Nossa adoração se rende só a Ti 
A Tempestade está batendo em nossa 
porta 
Pra fazer na minha casa vítimas de morte 
Mas eu não aceito em nome de Jesus 
Minha família mora debaixo de Tua luz 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JpOXifEDLpg 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qVpShtLn_EY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=JpOXifEDLpg


 
Eu e Minha Casa 
André Valadão 
 
Quero consagrar meu lar a Ti 
O nosso futuro para Te servir 
Com toda minha força e entendimento 
Quero dedicar o meu lar a Ti 
 
Eu e minha casa serviremos a Deus 

Com alegria 
 
Será abençoada minha descendência 
Frutificará à Sua presença 
Com um bom perfume meus filhos irão 
Perfumar todas as nações. 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9Xiiu_8VfVE 
 

 
 
Somos Corpo, Família de Deus 
Asaph Borba 
 
 
Somos corpo,família de Deus 
Escolhidos pra sermos seus filhos 
Nele nós temos herança 
Na glória de Cristo Jesus 
 
Somos corpo, família de Deus 
Unidos no Espírito Santo 
Que nos fez um só coração 
Em plena e total comunhão 
No perfeito amor! 
 

Um só Deus,um só Senhor 
Uma só fé,um só amor 
Um só batismo,um só espírito 
Uma esperança! 
Somos família de Deus! 
 
Quão bom e agradável é 
Viverem unidos os irmãos 
Ali ordena o Senhor a benção  
E a vida para sempre!

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wFY-aEyjEUk 
 

 
 
Família 
Aline Barros 
 
Vem desfrutar do amor de Deus, você e 
sua casa 
Deixe Jesus que é o Rei, entrar em seu 
coração 
Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu 
lar 
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você 
 
Lá, lá, lá...  

Deus alcançou e modificou, toda a minha 
casa 
Ainda que venha a tempestade, não nos 
abalará 
Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu 
lar 
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você 
Paz e harmonia Ele quer trazer, pra você 
 
( Jesus quer trazer paz pra você ) 

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=buHmeHx0b18 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9Xiiu_8VfVE
http://www.youtube.com/watch?v=wFY-aEyjEUk
http://www.youtube.com/watch?v=buHmeHx0b18


Família 
Cristina Mel 
 
Querem acabar com as famílias 
Estão tentando destruir os sonhos 
Tentando fechar portas de emprego 
Para que haja aflição e desespero 
Estão tentando desviar os filhos 
Do caminho que se deve andar 
Com promoções baratas desse mundo 
Estão tentando destruir o lar 
 
Mas não se desespere, oh família 
Pra tudo o nosso Deus tem a saída 
Ele é o primeiro pra Se levantar 
E defender aquilo que Ele aprovou no altar 

Não se desespere, oh família 
Pra tudo o nosso Deus tem a saída 
É questão de fé 
É questão de confiar 
 
Os sonhos não irão morrer 
Os laços não irão quebrar 
As portas não irão fechar 
Nosso Deus não vai deixar 
Os filhos não vão se perder 
Pra casa sempre vão voltar 
Aquele que constituiu a família 
Por ela sempre vai zelar 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Lpmy4nAuH3A 
 

 
Filhos, Herança do Senhor 
Fernanda Brum 
 
Para a Tua glória 
Para o Teu louvor 
Para a existência o Senhor os chamou 
Tudo planejado pelo Teu amor 
Filhos, herança do Senhor 
 
Para a Tua glória 
Para o Teu louvor 
Para a existência, o Senhor os chamou 
Tudo planejado pelo Teu amo 

Filhos, herança do Senhor 
 
Nós te oferecemos estes pequeninos 
Nos comprometemos a os alimentar 
Com o pão e o leite, com Tua palavra 
Pela Tua graça eles crescerão 
Nós Te oferecemos... 
E, no Teu temor, 
Filhos, herança do Senhor 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nmhah0G9qCA 
 

 
 

FÉ 
 
Caminho da Fé 
Aline Barros 
 
Cada dia que se passa 
São lutas sem cessar 
Que as vezes você pensa em desistir 
Mas Deus está contigo 
Por onde tu andares 
Vai nessa força 
Que você vai conseguir 
 
Eu não vejo o por que 
De você abandonar 
Tudo aquilo que Jesus 

Tem prá te dar 
Mas olhe para o alto 
E veja o céu tão perto 
Jesus está juntinho de você 
 
Eu quero ver você 
Sempre sorrindo 
Coração que se abre prá Fé 
E mesmo que haja pedras no caminho 
Jesus Cristo sempre te põe de pé 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1v-HeTy5EcE&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=Lpmy4nAuH3A
http://www.youtube.com/watch?v=nmhah0G9qCA
https://www.youtube.com/watch?v=1v-HeTy5EcE&feature=fvwrel


Rompendo em Fé 
Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul 
 
Cada vez que a minha fé é provada, 
Tu me dás a chance 
De crescer um pouco mais. 
As montanhas e vales, 
Desertos e mares que atravesso 
Me levam pra perto de Ti. 
 
Minhas provações não são 
Maiores que o meu Deus 
E não vão me impedir de caminhar. 

Se diante de mim, não se abrir o mar 
Deus vai me fazer andar por sobre as 
águas 
 
Rompendo em fé, 
Minha vida se revestirá do Teu poder 
Rompendo em fé, 
Com ousadia vou movendo o sobrenatural 
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, 
A cada dia vou viver Rompendo em fé. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RzpRIslg7LY&feature=related 
 
 
 

 
 
 
Fé 
Oficina G3 
 
A história nos conta sobre homens 
diferentes 
Que de uma semente, grandes coisas 
fizeram brotar 
Chamaram a existir e do nada fizeram 
surgir, 
Aquilo que Deus um dia prometeu cumprir 
 
Fé, certeza do que não se vê 

Fé, esperança a todo que nele crê 
 
Pela fé, Abraão, de uma estéril lhe veio 
uma nação 
E também Josué, que derrubou muralhas 
com a sua fé 
Não só eles como eu, vivemos pela fé 
Naquele que venceu

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4z4hc6DTD8 
 
 

 
 
 
 
Pela Fé 
André Valadão 
 
Ohhh, Ohhhh 
Pela fé posso clamar 
Pela fé posso enxergar 
Pela fé posso tocar 
Pela fé, pela fé 
 
Não há muralhas que ficarão de pé 
Diante de mim 

Estou firmado em Cristo pra sempre 
Tenho a luz em mim 
Pela Fé... 
 
Pela fé posso mudar 
Pela fé posso alcançar 
Pela fé posso viver 
Pela fé, pela fé 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SQutO7rQGtw 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzpRIslg7LY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Y4z4hc6DTD8
https://www.youtube.com/watch?v=SQutO7rQGtw


Eu Vou Seguir Com Fé 
Kleber Lucas 
 
O meu Deus é maior que os meus 
problemas 
Eu não temerei 
Com Jesus eu vou além 
 
Ainda que a figueira não floresça 
E não haja frutos na videira 
Eu não temerei não! 
 
Eu sei que para além das nuvens 
O Sol não deixou de brilhar 
Só por que a terra escureceu 
 
A minha vida está em Deus 
Eu sei que tudo posso em Deus 
É ele que me fortalece! 

 
Eu vou seguir com fé 
Com meu Deus eu vou 
Para a rocha mais alta que eu 
 
Eu sei pra onde vou 
Como águia vou 
Nas alturas sou filho de Deus 
 
O meu Deus sabe tudo que eu preciso 
Pra sentir a paz 
Dentro do meu coração 
 
Ainda que a Lua adormeça 
E não haja o brilho das estrelas 
Eu não temerei não 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VOzgqBjraHE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nada Abalará Minha Fé 
Ton Carfi 
 
O inimigo quer me destruir tentando me 
derrotar 
Mostrando várias ilusões ou coisas vãs 
Tentando me persuadir me levar para o 
chão 
Ele é como um animal feroz preste a atacar 
 
Mas estou firme eu fui comprado pelo 
sangue de Jesus 
Foi perdoado os meus pecados com sua 
morte lá na cruz 
 
Nada abalará a minha fé, pois creio em 
Jesus 

Seu sangue verteu na cruz por mim 
Liberto agora estou pelas mãos do meu 
Jesus 
Não vivo mais cativo e nem oprimido 
Livre do inferno estou 
 
Revestido agora estou com as armas 
espirituais 
Que Deus me entregou para lutar 
Estratégias de um vencedor, de um time 
campeão 
Que entra na batalha só para vencer 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xvB9MzYY2aQ 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VOzgqBjraHE
https://www.youtube.com/watch?v=xvB9MzYY2aQ


Guarda a Tua Fé 
Aline Barros 
 
Quando estou cansada na batalha pela fé 
a tua sombra é o meu esconderijo oh Deus 
 
Mais uma vez estou aqui oh Pai 
Quero tua graça sobre mim 
São tantos os meus planos 
E tão grandes as barreiras para me impedir 
Mas eu tenho o teu socorro 
Há momentos que me fazem meditar 
Dos teus pensamentos sobre mim 
Eu sei que vale a pena 
Trilhar o teu caminho 
E quero prosseguir 
 
A tristeza é como o mar 
Tentando afogar os sonhos 
Sonhos que nasceram no teu coração pra 
mim, Senhor 

 
Mesmo quando estou cansado 
Na batalha pela fé 
A tua sombra é o meu esconderijo, oh 
Deus 
E quando penso em desistir 
O meu Senhor me diz assim 
Se tu me amas 
Então guarda a tua fé 
Guarda até o fim 
Oh, filho meu 
 
Guarda a tua fé 
Guarda até o fim  
Guarda a tua fé 
Guarda a tua fé 
Guarda até o fim o filho meu 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dUEJ_kBk-_k 
 

 
 
 
Questão de Fé 
Jozyanne 
 
Se no deserto caminhou, mas conseguiu 
sobreviver, 
Promessas que um dia ouviu e não viu 
acontecer. 
Manancial no deserto Deus lhe prometeu, 
Vitória no deserto Deus não se esqueceu 
de você 
Vai acontecer é só crer, 
Vai acontecer. 
 
A benção já foi liberada pra você, 
Não abra a mão não pense em retroceder, 
Caminhe um pouco mais se já chegou aqui 
Pra que parar pensar em desistir? 
Deus cumprirá todas as promessas em sua 
vida 
É um novo tempo em sua vida. 
 

Você agora vai viver 
Os sonhos que Deus tem pra você, 
O que era impossível agora já não é 
É só uma questão de fé. 
 
No deserto brotará vida, 
Sonhos, um manancial fluirá se você crer. 
Um novo tempo, um novo dia está 
nascendo pra você 
Abra seus olhos, receba tudo, tudo que 
Deus tem pra você. 
 
Pense na chuva que cai, se era pouco 
agora é mais 
A abundância já chegou, adore mais, adore 
ao Senhor, 
Adore, adore, adore 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dh-9AbwMmWc 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dUEJ_kBk-_k
https://www.youtube.com/watch?v=Dh-9AbwMmWc


Hoje Vai Acontecer 
Soraya Moraes 
 
Eu aprendi a olhar com os olhos da fé 
Eu pude ver 
Não olho mais pro natural 
Eu vejo as coisas que não posso enxergar 
 
A minha fé move montanhas 
Parece estranho ao homem natural 
A minha fé faz o cego ver 

O milagre hoje vai acontecer 
 
Se você tiver a fé 
No Deus Todo poderoso 
Dirá para o monte se mover 
E o impossível você vai ver 
O milagre hoje vai acontecer 
Basta você crer 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q5vX1PCuURI 
 

 
 
Com Fé 
André Valadão 
 
Somos o povo mais feliz da terra 
Temos fé para vencer o mundo 
 
Com fé as montanhas vão cair 
Com fé a tristeza vai sair 

Com fé a vida vai mudar 
Com fé eu posso testemunhar 
 
Eu falarei para a montanha ir ao mar 
E ela cairá, cairá 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SnsJPCjMn5o 
 
 

 
 
Sobre As Águas 
Nívea Soares 
 
Estar aqui é sempre tão difícil 
Olhar em volta e não ver mais que a 
escuridão 
As ondas vem a cada dia sobre mim 
Ventos incessantes não me deixam 
descansar 
 
Mesmo assim estou de pé 
Não tenho nada além de um sonho e uma 
inesgotável fé 
Isso me faz insistir em estar aqui 
Você sabe, eu quero fazer mais que 
apenas viver 
 
Eu quero andar sobre as águas sem medo 
de me afogar 
Mesmo que os ventos me façam tremer 
Olhando em teus olhos 

E segurando em Tuas mãos, eu sei que 
está tudo bem 
 
As ondas tentam me desesperar, me 
desacreditar 
Os ventos dizem que tudo isso é bobagem 
E o que vale é a realidade 
Mas em Tuas mãos eu posso ter 
Força pra seguir e não olhar pra trás 
Só quero ouvir Tua doce voz a me dizer: 
"Vem sem medo, vem!" 
 
Sim, eu sei, não é ilusão 
Eu sei que nossos sonhos são reais 
E quando tudo parecer tão frio e só 
Me leve em Teus braços e me faz 
descansar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O-sjeHve2y0 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5vX1PCuURI
https://www.youtube.com/watch?v=SnsJPCjMn5o
https://www.youtube.com/watch?v=O-sjeHve2y0


 

ORAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Se Eu Me Humilhar 
Discopraise 
 
Neste lugar tu és real 
Vou me entregar totalmente 
O teu toque abriu os olhos 
Do meu coração 
Eu posso enxergar e entender 
 
Se eu me humilhar 
Diante do teu altar 
E sacrificar aquilo que me custar 

Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu 
clamor 
Mais vale um dia no centro do teu querer 
Que toda a vida sem jamais te conhecer 
Tu és minha fonte, minha colheita, minha 
herança 
 
A minha fonte é o teu amor 
Minha colheita é o teu amor 
Minha herança é o teu amor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mji8uCGEYmA 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fala Deus 
Ministerio Unção de Deus 
 
Eu já desisti de viver 
De lutar com as minhas forças 
Tu és quem vive em mim 
Não há mais lugar para mim mesmo 
Minhas vontades meus desejos 
Foram crucificados 
 
Tua destra me sustenta 
Tu és a minha provisão 
Em Tua sombra eu descanso 

Só para ouvir Tua voz 
 
Então, fala Deus 
Meu coração está aberto 
Fala Deus preciso muito ouvir a Tua voz. 
Vem me ajudar 
 
Fala Deus, basta uma só palavra 
Fala Deus pro sobrenatural acontecer 
E nada me será impossível 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bdzp99ElKF8  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mji8uCGEYmA
https://www.youtube.com/watch?v=Bdzp99ElKF8


Oração 
Soraya Moraes 
 
Te peço em oração 
Nos mostra onde ir 
Me ensina a confiar 
Em tempos só de dor 
Nossa oração em tempos de aflição 
Faz-nos confiar, podemos mudar 
Ver um mundo bem melhor 
 
Te peço uma luz 
Em nossos corações 
E quando a noite vem 
Vem nos assustar 
Nossa oração na escuridão 
Faz-nos confiar, podemos mudar 
Ver o mundo bem melhor 

 
Sonho com um mundo sem a violência 
Um mundo de justiça e esperança 
Onde se estenda ao mão ao seu vizinho 
Símbolo de paz e de fraternidade 
 
E a força que me dá 
E faz cessar a dor 
A sua paz e amor 
Invada cada lar 
Nossa oração 
Como um pequeno teu 
Faz-nos confiar, 
Podemos mudar 
Ver um mundo bem melhor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LALRjPUskys 
 
 

 
 
 
Fala Senhor 
Crianças Diante do Trono 
 
Fala, fala Senhor 
Fala, fala Senhor 
Eu quero te ouvir 
Estou aqui 
Fala comigo Senhor 
 
Sou teu servo 
Quero obedecer Tua voz 
Teu amigo 
Fala comigo Senhor 

 
Teus segredos 
O que está em teu coração 
Tua palavra 
Fala comigo Senhor 
 
Fala Senhor 
Pois teu servo está ouvindo 
Fala Senhor 
Quero ser o teu amigo 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OieYfy-mmDk 
 
 

 
 
 
Fala Comigo 
Ludmila Ferber 
 
Quero ouvir a Tua voz 
Necessito compreender o Teu querer 
E andar em Tua Luz, 
 
Pois eu só posso caminhar 
Com, Tua mão a me guiar 
Eu só quero ouvir Teu coração, Senhor! 

Só preciso ouvir Teu coração, senhor! 
Fala comigo, Senhor! 
 
Quanta beleza encontro em Ti 
Nada é melhor do que estar junto a Ti 
Quero pra sempre Te glorificar 
E adorar Teu nome, Jesus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPMCZpv18gQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LALRjPUskys
https://www.youtube.com/watch?v=OieYfy-mmDk
https://www.youtube.com/watch?v=PPMCZpv18gQ


Viagem da Oração 
Katsbarnea 
 
Ao abrir da minha boca 
Sem o interferir da minha emoção 
Elevo meus pensamentos, pra trás fica o 
velho homem 
Sinto-me forte, tenho voz de trovão. 
 
Olho para os céus 
Vejo pássaros em pleno vôo 
Muitos a busca de um verão, 
Outros apenas para acabar com a solidão 
 
Mas eu conheço um vôo, viagem profunda 
Caminho brilhante, viagem da oração. 
 

Viajo numa dimensão, tiro meus pés do 
chão 
Sinto um calor suave, 
É a voz de Deus que fala comigo 
 
Estrada até então desconhecia, 
Sou pessoa, sou gente, em mim reina a 
vida. 
 
Digo alto a toda multidão: 
Quem quiser ser livre e vivo 
Precisa ouvir a voz de Deus 
No centro do seu coração 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCPjGvgNZ3Q 
 
 

 
 
Vim Orar 
Davi Sacer 
 
Venho aqui me humilhar ante a Ti 
Venho aqui quebrantar tudo em mim 
Vim orar, vim falar contigo 
Sei que não vai me desprezar 
Sei que vai me escutar 
 
Ouça o som do meu coração 
Gritando por Ti 

Um coração ardendo de amor 
Desejoso de Te Ouvir 
 
Amado meu perdoa o que eu fiz de mim 
Amado meu me dá uma chance Vem me 
ouvir 
Estende a Tua mão me dá Teu perdão 
Preciso de Ti

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NYhVLECauIo 
 
 

 
 
Chamas Meu Nome 
Beto Tavares 
 
Chamas meu nome Senhor 
Bates na porta gentilmente 
Eu vou abrir para ti 
Quero entregar-me totalmente 
 
Contigo eu quero comer 
Ó que presença e comunhão 
Restaura todo o meu ser 
Faz tua morada em meu coração 
 

Jesus, meu Jesus, és o pão 
Tu és meu alimento 
Jesus, quero ser o teu lar 
Amado da minh'alma 
Jesus 
 
Jesus, meu Jesus, és o pão 
Tu és meu alimento 
Jesus, quero ser o teu lar 
Amado da minh'alma Jesus 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KBgJhuy8YHQ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCPjGvgNZ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=NYhVLECauIo
https://www.youtube.com/watch?v=KBgJhuy8YHQ


Uma Coisa Peço Ao Senhor 
Fernandinho 
 
Uma coisa peço ao Senhor 
E a Buscarei 
E a Buscarei 
 
Que os meus pés 
Estejam em Tua Casa 
Para sempre 
Para sempre 
 

Teu Amor me Sustenta 
Nas minhas fraquezas 
Nas minhas fraquezas 
 
Senhor 
tua Graça me basta 
Senhor 
Tua Presença me Sustenta 
 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BgHYIvrV3EQ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tua Voz 
Oficina G3 
 
Busco encontrar alguém 
Que me faça feliz 
Não quero mais acordar 
E ver o mundo desse jeito 
 
Não quero mais pensar 
Que continua do mesmo jeito 
Quero pensar 
Que poderia ser de outro jeito 
 

Quantos dias eu vivi 
Esperando uma resposta 
Hoje sei onde buscar 
Sua voz eu reconheço 
 
Senhor 
Quero o teu amor 
Seja como for 
Eu quero ouvir Tua voz 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wtFF0lCk31M 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BgHYIvrV3EQ
https://www.youtube.com/watch?v=wtFF0lCk31M


 

PERDÃO 
 
 
 
 
 
 
Nada Além do Sangue 
Fernandinho 
 
Teu Sangue leva-me além 
A todas as alturas 
Onde ouço a Tua voz 
Fala de Tua justiça pela minha vida 
Jesus, este é o Teu Sangue 
 
Tua cruz mostra a Tua graça 
Fala do amor do Pai 
Que prepara para nós 
Um caminho para Ele 
Onde posso me achegar 
Somente pelo sangue 
 
Que nos lava dos pecados 
E nos traz restauração 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue 

De Jesus 
 
Que nos faz brancos como a neve 
Aceitos como amigos de Deus 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue 
De Jesus 
 
Eu sou livre, eu sou livre 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue 
De Jesus 
 
Alvo mais que a neve, 
Alvo mais que a neve, 
Sim, neste sangue lavado 
Mais alvo que a neve serei 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9BZSZTjTW4&feature=related 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Perdoado 
Kleber Lucas 
 
Eu tenho as marcas 
De quem tinha tudo para viver 
Longe do altar de Deus 
Longe da graça 
Quem me vê assim cantando 
Não sabe o que eu sofri 
 
Mas eu atravessei o rio 

E o que passou, passou 
Fui resgatado das amarras do pecado 
Eu não devo nada pro inimigo 
Estou coberto e lavado 
Fui justificado pelo Sangue 
 
Eu fui perdoado 
Aleluia! Eu sou livre 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IIbDpQLtzRk 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9BZSZTjTW4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=IIbDpQLtzRk


O Perdoado 
Suellen Lima 
 
Na minha frente eu vi a mão 
Era a mão do meu salvador, 
No momento da minha dor me alcançou 
Eu sem merecer, mas se importou com 
meu sofrer 
Eu precisava apenas de uma chance Pra 
mudar 
 
Eu já tinha desistido 
Mas ele não desistiu de mim 
Por dentro eu já tinha morrido 
Mas ele me trouxe vida, vida, vida em 
abundância 
 

Jesus, Jesus, 
Em sacrifício vivo se entregou por mim na 
cruz 
Jesus, Jesus, com seu sangue me lavou 
O seu amor me envolveu e 
Hoje perdoado sou 
 
A tristeza e desespero não existem mais 
Nem dor e nem tormento agora eu tenho 
paz 
Ele me trouxe vida, vida, vida em 
abundância 
 
Hoje perdoado sou.

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wNq4BEwwl30 
 
 
 

 
 
 
 
 
A Força do Perdão 
Sérgio Lopes 
 
Perdoar 
É muito mais que estender a mão 
E dizer eu te perdôo meu irmão 
 
Usar a voz é fácil apertar a mão também 
O difícil é revelar o coração 
 
Mas se o coração perdoa é fácil perceber 
Pois o coração é cúmplice do olhar 
Perdão que sai do coração 
É jóia rara de encontrar 
E está na sinceridade de um olhar 

 
Se eu te machuquei, reconheço que errei 
Eu agora percebi quanto mal eu te causei 
Como vou falar de amor se eu não souber 
amar 
Eu preciso de você para me ensinar 
 
Eu me arrependi e revelei meu coração 
Agora é sua vez de me ensinar uma lição 
Preciso de você pra conhecer a dor ou 
conhecer a força do perdão.

 
https://www.youtube.com/watch?v=p3jBQsiNoO8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wNq4BEwwl30
https://www.youtube.com/watch?v=p3jBQsiNoO8


Perdão 
Fernanda Brum e Eyshila 
 
Perdoai os nossos pecados 
Como temos perdoado 
A quem nos tem ofendido 
 
Perdoai nossos pecados 
Como temos perdoado 
A quem nos tem atingido 
 
Se o teu inimigo tiver fome 
Dá-lhe de comer 
Se o teu inimigo tiver sede 
Dá-lhe de beber 
 
Somos filhos de Deus 
E prá nós o mais importante 
É o amor 

 
Perdão, perdão 
Quero te pedir perdão 
Perdoar, perdoar 
Quero aprender a perdoar 
Amar, amar 
Sim, eu quero te amar 
Ser amado, ser amado 
Eu preciso ser amado 
 
Perdão, perdão antes do partir do pão 
Perdoar, perdoar antes do vinho tomar 
Amar, amar sim eu quero te amar 
Ser amado, ser amado, 
Eu preciso ser amado 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DJ-3iCALVI 
 
 

 
 
O Perdão 
Ludmila Ferber 
 
Acima do bem e do mal 
Reina o Amor, vive o perdão 
Perdão revelado na cruz do Calvário 
Naquele que foi oprimido e humilhado 
Em meu lugar 
Perdão para ter as feridas curadas 
Perdão liberado sem mágoas, 
Me faz livre para adorar 

 
É preciso ceder para ganhar 
É preciso lutar pra ser feliz 
É preciso pedir e dar perdão 
Porque, assim, se vence a dor 
Porque, assim, se vence tudo 
Porque, assim, se faz mais forte o coração 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1wx23ijsYOE 
 
 

 
 
Perdão e Graça 
Vineyard Music Brasil 
 
Confesso a Ti Senhor que fraco eu sou 
Tão fraco eu sou 
Mas forte Tu És 
 
Eu venho a ti Senhor sem nada pra dar 
Só quero pedir 
Vem e ajuda-me, ó Deus 
 
 
Um coração quebrantado e humilde 

Não rejeita, Senhor 
Estenda a mim tua graça e deixe teu amor 
fluir 
Por misericórdia nós clamamos 
 
Faz chover perdão e graça 
Sobre mim perdão e graça 
E lava-me Senhor, pois hoje eu preciso do 
teu amor  

https://www.youtube.com/watch?v=SCxkiyIT2tA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0DJ-3iCALVI
https://www.youtube.com/watch?v=1wx23ijsYOE
https://www.youtube.com/watch?v=SCxkiyIT2tA


Eu Fui Comprado 
Fernandinho 
 
Eu fui comprado, justificado 
A minha vida foi paga lá na cruz 
O meu passado, tá tudo pago 
Foi apagado pelo meu Jesus  
 
Todo mundo pulando, pulando, pulando, 
pulando 
Na presença de Deus  
 
Mente, aquele que mente lá do início 
Tentando te acusar 
Mas eu resisto na minha fé 
Jesus em Teu perdão 
Na graça que detona toda acusação 
Pois não existe culpa para quem aperta o 
botão 
Do arrependimento, do sangue, da 
remissão 

Filhinhos, não pequeis 
Não deis lugar ao cão 
Mas, se pecar, confie em Cristo 
O advogado é bom 
Uma vida nova, um passado apagado 
Pensando nisso até entendo a raiva do 
diabo 
 
Pense... Não há condenação pra quem 
está em Cristo Jesus 
Ouça... O som dos céus que se alegram 
por tua vida, pelo teu perdão 
Cante... Pra celebrar a Jesus Cristo 
arrancando os seus pés do chão 
 
Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KSfQN8VA2c4 
 
 

 
 
 
Por que Me Amou Tanto Assim? 
Diante do Trono 
 
Foi no alto de um monte 
Que levantaram a cruz 
Muita gente se reuniu pra ver Jesus 
Enquanto uns xingavam 
E diziam para ele descer 
Ninguém entendia o que 
Ele tinha vindo fazer 
 
Por que me amou tanto assim? 
Jesus se entregou pra morrer por mim 
Sentiu toda dor que eu deveria sentir 
Na cruz Jesus me amou até o fim 
 
De repente o céu escureceu 
e a terra tremeu 
As pessoas viram que ele era o Filho de 
Deus 

Enquanto estava ali sofrendo, Jesus 
declarou 
Que tudo estava terminado 
A força do pecado acabou 
 
Ele conseguiu 
Destruiu a maldição 
A missão cumpriu 
Derrotou o mal, e agora 
As pessoas podem ser livres 
Podem ser felizes 
É só crer em Jesus e no poder da cruz 
 
Por que me amou tanto assim? 
Na cruz Jesus me amou até o fim 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A_1nLzpno2c 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KSfQN8VA2c4
https://www.youtube.com/watch?v=A_1nLzpno2c


Como Se Cura a Ferida 
Fernanda Brum 
 
Que triste é despertar e ver no teu olhar... 
Ver que é mentira o que dizias 
Saber que é o final 
 
Que triste é ver cair 
A amizade que eu construí 
Que me guardava, que me alegrava 
Eu não via que mentias... 
 
Como se cura a ferida 
Quando perdoar é tão difícil 
E quando esquecer não se consegue? 
Como enfrentar essa vida 
Quando o coração já em pedaços 

Encontra a desilusão e quebra o mundo 
inteiro 
Num golpe baixo? 
Nunca imaginei chorar teu engano 
 
No meio dessa dor, minha força foi minha 
fé 
No meu lamento, buscando alento 
Olhei pro céu e te perdoei 
 
Teu erro me mostrou 
Que em Cristo estou segura 
E sempre poderei contar com Deus 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gqcj6RUj9uM 
 

 
 

 
 
 
PASSAGENS DA BÍBLIA  
 
 
 
 
 
 
Pai Nosso 
João Alexandre 
 
Pai nosso que estás no céu santificado seja 
o teu nome 
Venha a nós o teu reino seja feita a tua 
vontade 
Na terra como nos céus. 
 
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje 
E perdoa nossas dívidas como nós 
perdoamos 

Nossos devedores. 
 
Não nos deixes cair em tentação mas livra-
nos do mal 
Pois teu é o reino o poder e a glória pra 
sempre, sempre 
 
Amém, Amém

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8hWOviqX-Ww 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gqcj6RUj9uM
https://www.youtube.com/watch?v=8hWOviqX-Ww


Fim de Tarde No Portão 
Stênio Március 
 
Fim de tarde no portão 
A cabeça branca ao relento 
Teimosia de paixão 
Faz das cinzas renascer alento 
 
Na estrada o seu olhar 
Procurando um vulto conhecido 
Espera um dia abraçar 
Quem diziam já estar perdido 
 
O seu amor é tão forte 
Mais que o inferno e a morte 
São torrentes que arrebentam o chão 
Mais fácil secar os mares 
Apagar a estrela antares 

Que arrancar o amor de seu coração 
Fim de tarde se debruça no portão 
 
Mas um dia aconteceu 
E o moço retornou mendigo 
O pai depressa correu 
E abraçou o filho tão querido 
 
Tragam roupas e o anel 
Calcem logo os seus pés, milagre! 
Vinho do melhor tonel 
Tanta alegria em mim não cabe 
 
O seu amor é tão forte 
Fim de tarde está deserto o portão 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7gXcXIsJ-Fc 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jesus É o Caminho 
Heloísa Rosa 
 
Não se turbe o vosso coração 
Crede em Deus e também em Mim 
Na casa de Meu Pai há muitas moradas 
 
Se não fosse assim, eu não teria dito 
Vou preparar-vos um lugar 
Eu virei e vos levarei para Mim mesmo 
 
Vós conheceis o caminho para onde Eu 
vou 
 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida 
Ninguém vem ao Pai, a não ser por Mim 
 
Em verdade eu vos digo, porque eu vou 
para o Pai 
Mas aquele que crer em mim obras 
maiores fará 

 
Se Me amares verdadeiramente 
Guardareis os Meus mandamentos 
Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o 
Consolador 
O Espírito da Verdade que o mundo não 
pode receber 
Mas Ele habita em vós 
E estará em vós pra sempre 
 
Aquele que tem os meus mandamentos 
E os guarda, esse é o que me ama 
E se alguém me amar 
Será amado do meu Pai 
Eu também o amarei 
E Me manifestarei a ele 
 
Quero te amar, mais Senhor 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_2ojHEl3rjM 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7gXcXIsJ-Fc
https://www.youtube.com/watch?v=_2ojHEl3rjM


Óleo de Alegria 
Alda Célia 
 
O Espírito de Deus nos ungiu 
Pra proclamar boas novas 
Aos quebrantados de coração 
Nos ungiu para curar 
E aos cativos libertar 
Ministrar aos que estão tristes em Sião 
 
Óleo de alegria 
Vestes de louvor 
Coroa em vez de cinzas 

Pra glória do Senhor 
 
O inverno já passou, 
A primavera já chegou 
Já se ouve a voz de Deus 
Como um trovão 
Sim, a chuva cairá, 
Em dobro restituirá 
O que semeou com lágrimas colherá 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ-5qVsvKpI 
 
 
 

 
 
 
Alegria Sem Medida 
Carol Gualberto 
 
Eu vou poder amar de novo como antes 
E celebrar a recompensa dos amantes 
Tomar no colo os meus filhos sem receio 
Voltar a ser de minha casa adorno e esteio 
 
Quero correr feito menina entre as 
parreiras 
E me deixar levar nas velhas corredeiras 

Quero esquecer os doze anos e os 
tormentos 
E que gastei inutilmente os meus proventos 
 
Sinto chegar uma alegria sem medida 
Sinto que agora vou saber o que é vida 
Serei curada de maneira inconteste 
Se eu com fé tocar na orla de suas vestes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zoka7zPcca0 
 
 
 
 

 
 
Deus Conhece 
Ludmila Ferber 
 
Deus conhece as nossas carências 
Ele sabe o que precisamos 
Seus ouvidos estão prontos 
Para atender nossa oração 
 
Pedi, e dar-se-vos-á 
Buscai, e achareis 

Batei, e abrir-se-vos-á 
 
Pois todo o que pede, recebe 
Todo o que busca, encontra 
E a quem bate, abrir-se-lhe-á, 
Pois Deus é fiel para abençoar

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iNJX0GxIZqA&NR=1&feature=endscreen 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ-5qVsvKpI
https://www.youtube.com/watch?v=zoka7zPcca0
https://www.youtube.com/watch?v=iNJX0GxIZqA&NR=1&feature=endscreen


Teus Altares 
João Alexandre 
 
Quão amáveis são os Teus tabernáculos, 
Senhor dos Exércitos! 
A minh'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, 
vale mais que mil 
 
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e 
glória! 
Não negará bem algum aos que vivem 
corretamente 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pXUPWHOTNSU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Não Temerei 
Heloísa Rosa 
 
O senhor é o meu pastor 
Nada me faltará  
 
Ele me faz 
Repousar em verdes pastos 
Leva-me pra junto das águas de descanso 
 
Refrigera a minh'alma 
Guia-me pelas veredas da justiça 
Ainda que eu ande pelo vale 
Não temerei mal nenhum 
O senhor comigo está 

 
O senhor é a minha luz 
Ele é a minha salvação  
 
Ele me faz 
Repousar em verdes pastos 
Guia-me pra junto das águas de descanso 
 
Não temerei 
Os dez milhares que me cercam 
O senhor comigo está 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nbE6uE0Jkho 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXUPWHOTNSU
https://www.youtube.com/watch?v=nbE6uE0Jkho


 
 
 
 
 
 
 
Genealogia de Jesus 
Crianças Diante do Trono 
 
Davi gerou Salomão 
Salomão gerou Roboão 
Que gerou Abias 
Que gerou a Asa, pai de Josafá 
Que gerou Jorão 
Que gerou Uzias 
Que gerou Jotão 
Que gerou Acaz 
Pai de Ezequias, pai de Manassés 
Que gerou Amom 
Que gerou Josias, pai de Jeconias 
 
Jeconias gerou Salatiel 
Salatiel gerou Zorobabel 
Que gerou Abiúde, pai de Eliaquim 
Que gerou Azor 
Que gerou Sadoque 
Que gerou Aquim 
Pai de Eliúde, pai de Eleazar 
Que gerou Matã 
Que gerou Jacó 
Que gerou José 
Marido de Maria 
 
Que gerou Jesus 
O Príncipe da Paz 
Nosso Conselheiro 
Pai da Eternidade 
Nosso Salvador 
Nascido da raiz de 
 
Davi gerou Salomão 
Salomão gerou Roboão 

Que gerou Abias 
Que gerou a Asa, pai de Josafá 
Que gerou Jorão 
Que gerou Uzias 
Que gerou Jotão 
Que gerou Acaz 
Pai de Ezequias, pai de Manassés 
Que gerou Amom 
Que gerou Josias, pai de Jeconias 
 
Jeconias gerou Salatiel 
Salatiel gerou Zorobabel 
Que gerou Abiúde, pai de Eliaquim 
Que gerou Azor 
Que gerou Sadoque 
Que gerou Aquim 
Pai de Eliúde, pai de Eleazar 
Que gerou Matã 
Que gerou Jacó 
Que gerou José 
Marido de Maria 
 
Que gerou Jesus 
O Príncipe da Paz 
Nosso Conselheiro 
Pai da Eternidade 
Nosso Salvador 
Nascido da raiz de Davi 
 
Hosana, Hosana 
Hosana ao Rei de Israel 
Hosana, Hosana 
A Jesus Cristo, filho de Davi 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pASXJ5IPFus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pASXJ5IPFus


Tudo Bem Numa Boa 
Diante do Trono 
 
Tudo bem numa boa 
Tudo, tudo, tudo, tudo 
Tudo bem numa boa 
 
Eu posso cantar, posso acreditar 
Se a minha vida está nas mãos de Deus 
Tudo vai melhorar 
 
A gente gostaria de viver a vida 
Sempre sorrindo e brincando 
Mas muitas vezes e por tantos motivos 
A gente acaba chorando 
São situações, momentos difíceis 
Que é preciso acreditar 
Se a minha vida está nas mãos de Deus 
Tudo vai melhorar 
 
A Bíblia conta a história de uma família que 
estava desesperada 
O pai havia morrido e agora eles não 
tinham mais nada 
O que fazer, o que comer, com tantas 
dívidas para pagar? 
E aquela mãe corria o risco de seus filhos 
ter que entregar 

Mas havia um homem, um profeta de Deus, 
seu nome era Elizeu 
Ele disse à mulher e aos seus filhos que 
confiassem em Deus 
Um pouco de azeite e muitas vasilhas, 
começou a multiplicar 
Com aquele milagre eles iriam seus 
problemas solucionar 
 
Jesus entrou no barco com seus discípulos 
pra atravessar o lago 
Ele se deitou e acabou dormindo, pois 
estava cansado 
Mas, de repente, o céu escureceu e 
começou a chover 
E os discípulos, amendrontados, pensavam 
que iam morrer 
Acordaram Jesus e Ele se levantou 
O barco estava afundando 
Ordenou que as águas se acalmassem e a 
chuva foi parando 
A tempestade obedeceu e a paz voltaram a 
ter 
Impressionados eles gritaram: 
"Meu Jesus tem todo o poder!” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6BTYL8SlkXI 
 
 
 
 
 

 
 
 
Confissões de Uma Figueira 
Stênio Március 
 
Ele veio a mim 
Procurando por frutos, veio a mim 
Estendeu Sua mão 
Percorreu minhas folhas, meus ramos 
Nada encontrou 
Foi tão triste, mas nada encontrou 
Mal podia acreditar 
O sol bateu e eu me escondi 
A chuva em mim e eu me encolhi 
Terra boa nas minhas raízes 
Mas eu não frutifiquei 
De que me vale tantas folhas 
Vistoso verde, inútil e belo 
E agora o que é que eu vou dizer 
Tive tudo e nada fiz 
 

Ele me falou 
Eu retorno na próxima estação 
Abandona o egoísmo 
Ninguém é o fim de si mesmo 
Olha ao teu redor 
Tanta gente faminta ao teu redor 
Alimenta a multidão 
Senhor eu vou me expor ao sol 
Às chuvas quero me entregar 
Nunca mais assim inutilmente 
Ocupar o meu lugar 
Eu vou fincar minhas raízes 
As águas puras procurar 
Quero carregada me encurvar 
Com meus frutos Te adorar 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qdkms4P-KZ4# 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6BTYL8SlkXI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qdkms4P-KZ4


SERVIR 
 
 
Servir 
Crianças Diante do Trono 
 
Servir, servir 
Deus me deu duas mãos para servir 
 
O que é que eu posso fazer por você? 
O que é que eu posso fazer para servir 
você? 
 
Posso arrumar a minha cama 

Posso varrer o chão 
Posso guardar o meu pijama 
Cuidar do meu irmão 
 
Alimentar os pobres 
Cobrir alguém no frio 
Visitar um doente 
Dar um abraço amigo 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JPGRAL9SuSc 

 
 

 
 
 
Receba 
Paulo César Baruk 
 
Chorar na igreja e não clamar por almas 
Cantar no templo e não amar a todo tempo 
De nada vale, de nada valerá 
 
Ganhar da graça e não pagar na praça 
Viver da fé e não usar de boa fé 
De nada vale, de nada vale 
 
Esse mover que você pede 
É pra que? 
O aquecer do coração 
É, por que? 
Nascer de novo e não viver o novo 
De nada vale, de nada vale! 
 
Esse poder que você quer 
É pra que? 
Essa unção que você quer 

Quer por que? 
É pra serviço ou pro seu beneficio? 
Responda isso e então 
 
Receba! Toma da água da vida! 
Beba! Da fonte que reaviva! 
Perceba! Mais que falar é viver! 
 
Receba! Toma da água da vida! 
Beba! Da fonte que reaviva! 
Perceba! O evangelho é viver! 
 
Conhecimento e saber 
É pra que? 
Autoridade e poder 
Quer por que? 
É pra serviço ou pro seu beneficio? 
Responda isso e então

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=up0yZfKuW-8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JPGRAL9SuSc
https://www.youtube.com/watch?v=up0yZfKuW-8


Serviço (Interlúdio) 
Leonardo Gonçalves 
 
Senhor cria em mim a Tua glória 
Faz brilhar a Tua luz em meu viver 
Que eu possa enxergar a mão do meu 
irmão pedindo auxílio 
 
Senhor vem me guiar a minha vida 
Que meus passos sejam retos perante a Ti 

Que eu possa caminhar servindo de 
exemplo ao semelhante 
 
Mas Senhor, quando eu cair me ajuda a 
levantar 
E então pra sempre irei a Ti louvar 
Senhor cria em mim a Tua glória 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QE6o9Ea4q84 
 
 

 
 
Serviço 
Asaph Borba 
 
Quando olho pra mim mesmo, oh quão 
falho ainda sou 
Vejo o quanto ainda preciso expressar o 
teu amor 
Vejo o quanto ainda preciso expressar a ti, 
Senhor 
 
Quero olhar com os teus olhos os que 
estão ao meu redor 
Quero aprender a servi-los porque dar é 
bem melhor 
 
Com a água e a toalha tu me deste a lição 
Deu um padrão que nunca falha pra viver 
em comunhão 

São nas pequeninas coisas que expresso a 
ti Jesus 
São nas pequeninas coisas que irradio tua 
luz 
 
Não viver mais pra mim mesmo eu preciso 
aprender 
E isto só será possível o quanto eu mais te 
conhecer 
Repartiste tua vida transformando em vinho 
e pão 
Quero repartir a minha em serviço aos 
meus irmãos 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aYqZj1KhuHk 
 
 

 
Temos Que Ser Um 
Fernandinho 
 
Amai-vos uns aos outros 
Sujeitai-vos uns aos outros 
Aquele que quiser ser o primeiro 
Sirva a todos 
 
Temos um lugar no coração de Deus 
Importa que Ele cresça e eu diminua 
Eu quero servir aos meus irmãos 

Assim como Jesus 
 
Temos que ser um 
Como o Pai em Cristo é 
Temos que ser um 
Pra que o mundo creia que o Pai O enviou 
Temos que ser um 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BdbdEpl6nHQ 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QE6o9Ea4q84
https://www.youtube.com/watch?v=aYqZj1KhuHk
https://www.youtube.com/watch?v=BdbdEpl6nHQ


Se Não For Pra Te Adorar 
Fernandinho 
 
Se não for pra te adorar, para que nasci 
Se não for pra te servir, porque eu estou 
aqui 
Sim eu quero te adorar, te adorar 
Senhor, estou aqui  
 
Diante do trono, Senhor quero levar minha 
oferta de amor 

Diante do trono, Senhor quero levar meu 
sacrifício de louvor 
As minhas mãos levantar 
Tua beleza então contemplar 
Com meus labios declarar toda a minha a 
adoração 
 
Sim eu quero te adorar, preciso te adorar, 
anseio te adorar 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j2InyKPNa2Y 
 

 
Quero Te Servir 
Hino 605 Harpa Cristã 
 
Quero, Jesus, fazer o teu querer; 
Quero servir-te, sim. 
Tua palavra sempre obedecer, 
Pois tens amado a mim. 
 
Quero Te servir 
Oh! meu Salvador 
Quero Te servir, 
Pois és o meu Pastor. 
 

Nesta jornada sempre confiarei 
No teu grandioso amor. 
Tua mensagem sempre levarei 
Aos que padecem dor. 
 
Um dia, aqui, as lutas findarão; 
Contigo estarei. 
Alegre irei, sim, à feliz Sião, 
Com tua santa grei. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Hu0iWyPpRGE 
 

 
 
 
O Meu Querer 
Paulo César 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 
Esse é o meu querer. 
 
Cada vez que eu tocar num ombro amigo 
Cada vez que eu fizer o que já não se faz 
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra 
face 
Serei tuas mãos, venha tua graça e o teu 
amor 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ouk0X5tXjwU 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j2InyKPNa2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hu0iWyPpRGE
https://www.youtube.com/watch?v=ouk0X5tXjwU


Eu Não Posso me Calar 
Voices 
 
Tu és fiel 
Meu Salvador 
E o Teu amor não tem fim, não tem fim 
Eu vou te louvar 
Em qualquer lugar 
Pois pra te adorar 
Meu Mestre foi que eu nasci 
 
Eu não posso me calar 
Sei que posso evitar 
Que o amor que há em mim se acabe 
Oh não, eu não posso me calar 
 

Eu não posso deixar 
Que a chama que arde em mim se apague 
Vou soltar a minha voz 
Para todo mundo ouvir 
O que meu Deus fez por mim 
As maravilhas do Senhor 
O poder do Seu amor 
Que me libertou, sim 
 
Eu não sou mais o mesmo 
E o meu maior desejo 
É Te servir, Senhor 
É Te servir, Te servir. 

 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gjWdfB-a4Os 
 

 
 
 
Um Servo 
Familia Soul 
 
Estou aqui, respondi Teu chamado pra 
servir 
Usa-me eu sou teu pra fazer o teu querer 
 
Muito tempo me escondi tentei correr e 
fugir 

Mas agora eu sou Teu pra fazer o Teu 
querer. 
 
Eu quero ser um servo Teu cheio do Teu 
poder  
Usa-me Senhor em teu louvor, como vaso 
em tuas mãos. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bdOTk-6gOdI 
 

 
 

VIDA ETERNA 
 
 
Oh! Gloria,aleluia ao Senhor! 
Hino 417 
 
Com alegria devemos servir 
A Cristo Jesus, o Salvador, 
Que nos fará bens eternos fruir; 
Oh! Glória, aleluia ao Senhor! 
 
Vida eterna certo alcançarão 
Lá no céu, os fiéis; 
A coroa eles formarão, 
Ao redor do Rei dos reis. 
 

Com toda a alma devemos amar 
A Cristo Jesus, o Salvador; 
Ele, nas provas, nos faz triunfar; 
Oh! Glória, aleluia ao Senhor! 
 
Quando estivermos no lar divinal, 
Com Cristo Jesus, o Salvador, 
Desfrutaremos o bem celestial; 
Oh! Glória, aleluia ao Senhor!

https://www.youtube.com/watch?v=mvi7OALEHC0 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gjWdfB-a4Os
http://www.youtube.com/watch?v=bdOTk-6gOdI
https://www.youtube.com/watch?v=mvi7OALEHC0


Contigo À Mesa 
Rodolfo Abrantes 
 
Luz pra eu andar 
Meus pés em terra firme 
Vão caminhar para o rei 
 
Faz-me guardar 
Teu nome é a minha chave 
E sem duvidar entrarei 
 
No altar do senhor 
Com o Santo vou viver 
 
Contigo a mesa me assentarei 
Juntos enfim vamos cear 
Em tua presença adorarei 
Outro Deus além de ti não há 
 

Deixa eu sentir 
Tua vida em minha carne 
Pra eu aprender a te honrar 
 
Vem sobre mim 
Meu coração se abre 
Pro teu amor me mostrar 
 
No altar do senhor 
O que eu preciso ver 
 
Vem ressuscitar o que eu deixei 
O mar levar, minha jóia perdida 
Pois pra te encontrar me prostrei 
Um dia aqui vale mais que a vida 

 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=by4OGCD1NlE&feature=related 
 
 
 

 
 
 
Ao Redor do Rei 
Rodolfo Abrantes 
 
Quero voar ao redor do Rei, 
com os anjos Te contemplar pela 
eternidade. 
Suspenso no ar, Teu espírito leva-me além 
de onde esse mundo me deixa ir, voltarei 
ao ventre. 
 
Me deito em teu peito 
é onde acaba minha dor... 
 
Abre o céu pra eu te ver 
exaltado como estás, não há mais véu. 
Hoje eu sou livre... 
Tudo que eu vi em ti, 
me fez te amar. 
 
Quem teria este amor? 
Ser capaz de morrer por alguém? 
Quem sofreria em meu lugar 

pra que eu podesse subir? 
Só existe um Senhor 
a quem meu coração entreguei. 
Ele me deu asas pra voar 
ao redor do Rei. 
 
 
Toda terra diz que é santo, santo. 
Os anjos dizem que é santo, santo. 
O teu povo diz que é santo, santo. 
Pois não há outro Deus santo, santo... 
 
 
Enquanto estiver em ti, 
vou descansar. 
 
Vou descansar 
Vou descansar 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=425azthzm20&feature=related 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=by4OGCD1NlE&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=425azthzm20&feature=related


Alegria Real 
Bruna Karla 
 
Cristo virá nos buscar um dia 
E eis a nossa esperança, nossa alegria 
Vai ser tão lindo o meu bem vindo no céu 
E é por isso que eu quero ser sempre fiel. 
 
Eu canto levanto a voz contra o mal 
Eu vivo uma alegria real 
Dou glórias, ninguém irá me calar 

Pois Cristo está a me guardar. 
 
E essa é a certeza de todo crente 
Quem tem Cristo, tem vida está contente 
E nesse mundo, não me iludo, ele está no 
fim 
Nada me desespera 
Jesus virá pra mim. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=We23iYgzHr8 
 

 
Eu Vou Morar No Céu 
Adoração e Adoradores 
 
Naquele dia em que minha vida entreguei a 
Ti, 
Meu coração mudou, minha vida então se 
transformou. 
Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive 
em mim. 
Não buscarei as coisas do mundo e sim as 
que Eternas são. 

 
Eu vou, eu vou, um dia eu vou morar no 
céu, 
E eternamente eu Te adorarei, 
Pois todas as lágrimas cessarão 
 
Aleluia, Aleluia, 
Aleluia ao Rei dos reis.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=i4i8W-fXZww 
 

 
 
Morar No Céu 
Lázaro 
 
Ainda bem que eu vou 
Morar no céu 
Ainda bem que eu vou morar com Deus 
 
O mundo está cheio de horror 
Os mentirosos reinam sem pudor 
Mentes brilhantes planejando o mal 
Mas eu não desanimo, pois sou sal 
 
A integridade foi pro além 
No mundo ninguém ama mais ninguém 
Mas Jesus cristo disse: filhos, eu vou voltar 
pra te buscar 
 
Restaura a tua casa oh Senhor 
Acaba o show, restaura o louvor 
Riqueza e fama agora é a pregação 
Já não se fala mais em salvação 

 
O mundo está tentando enganar 
Aqueles que o bom Deus virá buscar 
Mas permaneço firme e forte, eu levo a 
minha cruz 
Pois eu sou luz 
 
Eu vou subir  
Os inimigos da igreja vão ficar aqui 
 
Eu vou subir 
A Depressão, as enfermidades vão ficar 
aqui 
 
Eu vou subir  
Satanás com seus demônios não vão nos 
impedir

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cj37dQkQDtM 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=We23iYgzHr8
https://www.youtube.com/watch?v=i4i8W-fXZww
https://www.youtube.com/watch?v=cj37dQkQDtM


 
Autor Da Minha Vida 
Sérgio Lopes 
 
Foi tão triste ver no Teu olhar 
a dor que ali sentias. 
Como troca por tão grande amor 
Te cravaram numa cruz 
Ninguém mas poderia, além de Ti, 
Perdoar os meus pecados. 
Com autoridade garantir, vida eterna e paz. 
 
Mas a cruz não conseguiu vencer 
o Autor da minha vida. 
Aleluia!Cristo reviveu! 
Entre nós vive outra vez. 
Novamente eu posso o adorar 
em espírito e em verdade 
Declarar de novo o meu amor 
A Jesus,meu Rei,Meu Salvador 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nRxe3PJbqDE 
 

 
 
 
Hosana 
Mariana Valadão 
 
Eu vejo o Rei da glória vindo com o Seu 
poder 
A Terra vai estremecer 
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar 
A Terra vai então cantar 
 
Hosana, Hosana 
Hosana nas alturas 
Hosana, Hosana 
Hosana nas alturas 
 
Eu vejo um povo eleito assumindo o seu 
lugar 
Pra sua fé compartilhar 

Eu vejo o avivamento quando o Teu povo 
orar 
E Te buscar 
E Te buscar 
 
Limpa o meu coração 
Abre os meus olhos pra que eu possa ver 
Com o amor que tens por mim 
Te amo 
 
Quero ser igual a Ti 
Tudo o que sou é pra Teu louvor 
Pois Contigo vou viver pra sempre 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EtY_I3bo_EI 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nRxe3PJbqDE
https://www.youtube.com/watch?v=EtY_I3bo_EI


 


