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Cânticos para  
Pequenos Grupos 

Multiplicadores 
 

 

 

 

 

 

 

“Cantem ao Senhor um novo cântico; cantem ao Senhor, 

todos os habitantes da terra! Cantem ao Senhor, bendigam o 

seu nome; cada dia proclamem a sua salvação! Anunciem a 

sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre 

todos os povos! Porque o Senhor é grande e digno de todo 

louvor, mais temível do que todos os deuses!” Salmo 96.1-4 
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 1. ABRE SENHOR OS MEUS OLHOS 

 

Abre Senhor os meus olhos 

Olhos do meu coração 

Quero te ver, Senhor 

Quero te ver 
 

Abre Senhor os meus olhos 

Olhos do meu coração 

Quero te ver, Senhor 

Quero te ver 
 

Exaltado sobre os céus 

Brilhando em nós a luz da tua glória 

Derramando amor e poder 

Quando cantamos, Santo, Santo 
 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Quero te ver, Senhor  

   

 

 

 

 

 

 



 

7 | P á g i n a  
 

2 . BEM MAIS QUE TUDO 
 

Bem mais que as forças, poder e reis 

Que a natureza e tudo que se fez 

Bem mais que tudo criado por tuas mãos 

Deus Tu és princípio, meio e fim 

  

Bem mais que os mares 

Bem mais que o sol  

E as maravilhas que o homem conheceu 

E as riquezas tesouros desta terra 

Incomparável és pra mim 

  

Por amor Sua vida entregou 

Meu Senhor humilhado foi 

Como a flor machucada no jardim  

Morreu por mim, pensou em mim 

Me amou 
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3. A DEUS DEMOS GLÕRIA 
 

A Deus demos glória, com grande fervor; 

Seu Filho bendito por nós todos deu; 

A graça concede a qualquer pecador, 

Abrindo-lhe a porta de entrada no céu. 

 

CORO: 
 

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar 

A Jesus, Salvador, 

A Jesus, Redentor; 

A Deus demos glória, porquanto do céu, 

Seu Filho bendito por nós todos deu. 

 

Oh! Graça real, foi assim que Jesus, 

Morrendo, seu sangue por nós derramou! 

Herança nos céus, com os santos em luz, 

Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. 

 

A crer nos convida tal prova de amor, 

Nos merecimentos do Filho de Deus; 

E quem, pois, confia em Jesus Salvador, 

Vai vê-LO exaltado na glória dos céus.   
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4.  ADORAMOS O CORDEIRO 
 

Adoramos o Cordeiro 

Adoramos o Rei dos Reis  

Adoramos o Cordeiro 

Adoramos o Rei 
 

Com nossas mãos levantadas rendemos louvor 

Com nossas mãos levantadas nos regozijamos 

Com nossas mãos levantadas ao céu 

Nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei 

Ôu,ôu,ôu nós amamos o nosso Rei (3x) 

 

 

5. AO ÚNICO 
 

Ao único que é digno de receber 

A honra e a glória, 

A força e o poder 

Ao rei, eterno, imortal 

Invisível, mas real 

A Ele ministramos o louvor 
 

Coroamos a tí, ó Rei Jesus 

Coroamos a tí, ó Rei Jesus 

Adoramos o teu nome 

Nos rendemos a teus pés 

Consagramos todo nosso ser a Ti. 

Consagramos todo nosso ser a Ti. 
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6. ACLAME AO SENHOR 
 

Meu Jesus, salvador 

Outro igual não há 

Todos os dias quero louvar 

As maravilhas de teu amor 

 

Consolo, abrigo 

Força e refúgio é o senhor 

Com todo o meu ser 

Com tudo o que sou 

Sempre te adorarei 

 

Aclame ao senhor toda a terra e cantemos 

Poder, majestade e louvores ao rei 

Montanhas se prostrem e rujam os mares 

Ao som de teu nome 

 

Alegre te louvo por teus grandes feitos 

Firmado estarei, sempre te amarei 

Incomparáveis são tuas promessas pra mim 
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7. TU ÉS SOBERANO 
 

Tu és Soberano sobre a Terra 

Sobre os céus tu és Senhor absoluto 

Tudo que existe e acontece 

Tu o sabes muito bem tu és Tremendo 
 

E apesar dessa glória que tens 

Tu te importas comigo também 

E este amor tão grande eleva-me 

Amarra-me a ti 

Tu és Tremendo 

 
8. AGNUS DEI 
 

Aleluia, Aleluia! 

Poderoso é o Senhor nosso Deus 

Aleluia, Aleluia! 

Poderoso é o Senhor nosso Deus 
 

Aleluia 

Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso 

Digno de louvor, Digno de louvor 
 

Tu é Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso 

Digno de louvor, Digno de louvor! 
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 9. REI DAS NAÇÕES 
 

Grandes são as tuas obras, 

Senhor todo-poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teu caminhos. 

 

Ó, Rei das nações, 

Quem não temerá? 

Quem não glorificará teu nome? 

Ó Rei das nações, 

Quem não te louvará? 

Pois só teu nome é santo. 

 

Todas as nações virão 

E adorarão diante de ti, 

Pois os teu atos de justiça se fizeram manifestos. 
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10. CANTAI AO SENHOR 
 

Cantai ao Senhor 
Um cântico novo 
Cantai Ao Senhor 
Todas as terras 
 
Cantai ao Senhor 
Bendizei o Seu Nome 
Proclamai a Sua salvação 
 
Anunciai entre as nações 
As Suas obras 
Entre todos os povos 
As Suas maravilhas 
 
Por que grande é o Senhor 
E mui digno de ser louvado 
Mais temível do que falsos deuses 
 
Glória e majestade 
Estão diante dEle 
Força e formosura 
No Seu santuário (2x) 
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11. ELE É EXALTADO  
 

Ele é exaltado, 

O Rei é exaltado nos céus 

Eu o louvarei 
 

Ele é exaltado, 

Pra sempre exaltado 

O Seu nome louvarei 
 

Ele é o Senhor 

Sua verdade vai sempre reinar 

Terra e céus 

Glorificam seu Santo nome 

Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus 

 
12. VEM, ESTA É A HORA 
 

Vem, esta é a hora da adoração; 

Vem, dar a ele teu coração; 

Vem, assim como estás para adorar; 

Vem, assim como estás diante do pai; 

Vem!!! 
 

Coro 
 

Toda a língua confessará ao Senhor, 

Todo o joelho se dobrará. 

Mas aquele que a Ti receber, 

O tesouro maior terá!!! 
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13. GRANDE É O SENHOR 
 

Grande é o Senhor 

E mui digno de louvor 

Na cidade do nosso Deus 

Seu Santo monte 

Alegria de toda terra 
 

Grande é o Senhor 

Em quem nós temos a vitória 

E que nos ajuda 

Contra o inimigo 

Por isso diante Dele 

Nos prostramos 
   

Queremos o Teu 

Nome engrandecer 

E agradecer-Te 

Por Tua obra 

Em nossas vidas 
 

Confiamos em Teu 

Infinito amor 

Pois só Tu és 

O Deus eterno 

Sobre toda terra e céus 
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14. ALTO PREÇO  

 

Eu sei que foi pago um alto preço 

Para que contigo eu fosse um meu irmão 

 

Quando Jesus derramou sua vida 

Ele pensava em ti, Ele pensava em mim 

Pensava em nós 

 

E nos via redimidos por seu sangue 

Lutando o bom combate do Senhor 

Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando 

E rompendo as barreiras pelo amor 

 

E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 

Que pagaremos o preço de sermos um só coração no 

Senhor 

E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 

Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar 
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15. ALIANÇA 
 

Como é precioso irmão 

Estar bem junto a ti 

E Juntos lado a lado 

Andarmos com Jesus 

E expressarmos o amor 

Que um dia Ele nos deu 

Pelo sangue no calvário 

Sua vida trouxe a nós. 

 

Aliança no Senhor 

Eu tenho com você 

Não existem mais barreiras 

Em meu ser. 

 

Eu sou livre pra te amar 

Pra te aceitar 

E para te pedir: Perdoa-me irmão 

Eu sou um com você 

No amor do nosso Pai 

Somos um no amor de Jesus. 
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16. CORPO E FAMÍLIA 
 

Recebi um novo coração do Pai 

Coração regenerado, coração transformado, 

Coração que é inspirado por Jesus. 

 

Como fruto deste novo coração 

Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, 

Preciosa é a nossa comunhão. 

 

Somos corpo e assim bem ajustados, 

Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 

Uma família sem qualquer falsidade 

Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. 

 

Uma família vivendo o compromisso 

Do grande amor de Cristo, 

Eu preciso de ti querido irmão. 

 

Precioso és para mim querido irmão, 

Eu preciso de ti querido irmão; 

Precioso és para mim querido irmão. 
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17. ALVO MAIS QUE A NEVE 
 

Seja Bendito o Cordeiro 

Que na cruz por nós padeceu! 

Seja bendito o seu sangue 

Que por nós pecadores verteu! 

Eis, nesse sangue lavados, 

Com roupas tão alvas são, 

Os pecadores remidos,  

Que perante Deus hoje estão. 
 

Alvo mais que a neve! 

Alvo mais que a neve!  

Sim, nesse sangue lavado, 

Mais alvo que a neve serei! 
 

Quão espinhosa coroa 

Que Jesus por nós suportou 

Oh! Quão profundas as chagas 

Que nos provam o quanto Ele amou 

Eis, nessas chagas, pureza 

Para o mais torpe pecador! 

Pois que, mais alvo que a neve 

O teu sangue torna, Senhor! 
 

Se nós a ti confessarmos, 

E seguirmos na tua luz, 

Tu não somente perdoas, 

Purificas também, ó Jesus! 

Sim, e de todo pecado! 

Que maravilha desse amor! 

Pois que, mais alvos que a neve 

O Teu sangue nos torna, Senhor! 
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 18. DE TODAS AS TRIBOS 
 

De todas as tribos, povos e raças, 

muitos virão Te louvar. 

De tantas culturas, línguas e nações 

no tempo e no espaço virão te adorar. 

 

Bendito seja sempre o Cordeiro, 

Filho de Deus, raiz de Davi. 

Bendito seja o Seu Santo Nome, 

Cristo Jesus, presente aqui. 

 

Remidos, comprados, do mundo inteiro, 

muitos virão te louvar. 

Teus filhos eleitos, povo especial 

no tempo e no espaço virão Te adorar. 
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19. VIM PARA ADORAR-TE  
 

Luz do mundo vieste a Terra 

Para que eu pudesse Te ver 

Tua beleza me leva a adorar-Te 

Quero contigo viver 
 

Vim para adorar-Te 

Vim para prostrar-me 

Vim para dizer que és meu Deus 

És totalmente amável 

Totalmente digno 

Tão maravilhoso para mim 
 

Eterno rei exaltado nas alturas 

Glorioso nos céu 

Humilde vieste a Terra que criaste 

Por amor pobre se fez 
 

Vim para adorar-Te 

Vim para prostrar-me 

Vim para dizer que és meu Deus 

És totalmente amável 

Totalmente digno 

Tão maravilhoso para mim 
 

Eu nunca saberei o preço 

Dos meus pecados lá na cruz 
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20. DIGNO DE GLÓRIA 
 

Digno de glória e honra 

Levantamos nossas mãos 

Para teu nome exaltar 

 

Digno de glória e honra 

Levantamos nossas mãos 

Para teu nome exaltar 

 

Porque grande és Tu 

Maravilhas fazes Tu 

Não há outro igual a Ti 

Não há outro igual a Ti 

 

Porque grande és Tu 

Maravilhas fazes Tu 

Não há outro igual a Ti 

Não há outro igual a Ti 
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21. ESTRELA DA MANHÃ 
 

És a nossa Estrela da manhã, 

Cordeiro Santo que nos trouxe a paz 

Em Tuas mãos está todo o vencer,  

Resposta a todo aquele que clamar 

A verdade é a Tua palavra e não pode mentir, por isso 

estamos aqui 

 

És a nossa Estrela da manhã, 

Cordeiro Santo que nos trouxe a paz 

Em Tuas mãos está todo o vencer,  

Resposta a todo aquele que clamar 

A verdade é a Tua palavra e não pode mentir, por isso 

estamos aqui 

 

Te louvamos oh Senhor,  

Pelo seu imenso amor 

Manifesta o Teu perdão e poder  

E assim vamos te adorar para sempre 

Pra sempre oh meu Deus 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 | P á g i n a  
 

22. EU TENHO UM CHAMADO 
 

Eu não vou parar a estrada é muito longa vou continuar 

Mesmo em meio às lutas eu não estou só 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. 

 

(Refrão)  

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 | P á g i n a  
 

23. MARANATA 
 

Tu és a minha luz,  

Aminha salvação 

E a Ti me renderei,  

Se ao teu lado estou, 

Seguro em tuas mãos 

Eu nada temerei 

 

Ôô, ôô, ôô 

Tu és Santo, ó Senhor 

Ôô, ôô, ôô 

Tu és digno de louvor 

 

Só em Ti confiarei 

Eu nada temerei 

Em frente eu irei 

Pois eu sei que vivo estás! 

E um dia voltarás 

Do céu pra nos buscar 

Para sempre reinarás, aleluia! 

 

Vem Jesus, vem Jesus! 

Maranata ora, vem Senhor Jesus! 

Vem Jesus, vem Jesus! 

Maranata ora, vem Senhor Jesus! 
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24. JESUS EM TUA PRESENÇA 
 

Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui 

Contemplamos Tua face, e rendemo-nos a Ti 

Pois um dia Tua morte, trouxe vida a todos nós 

E nos deu completo acesso, ao coração do Pai 
  
E o véu que separava já não separa mais 

A luz, outrora apagara agora brilha 

E cada dia brilha mais 
 

Só pra Te adorar, e fazer Teu nome grande 

E Te dar o louvor que é devido 

Estamos nós aqui. 

 
25. EM ESPIRITO E EM VERDADE 
 

Em espírito, em verdade,  

Te adoramos, te adoramos 

Rei dos reis, e Senhor, 

Te entregamos nosso viver 
 

Pra te adorar oh! Rei dos reis 

Foi que eu nasci oh! Rei Jesus! 

Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, 

Nos átrios do senhor 

Meu prazer é viver, na casa de Deus, 

Onde flui o amor. 
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26. QUE SEGURANÇA! SOU DE JESUS! 
 

Que segurança! Sou de Jesus!  

Eu já desfruto as bênçãos da luz. 

Sou por Jesus herdeiro de Deus; 

ele me leva à glória dos céus. 
 

Canta, minha alma, canta ao Senhor! 
Rende-lhe sempre ardente louvor! 

Ao seu amor eu me submeti 
e extasiado, então, me senti. 
Anjos cantando nos altos céus 
louvam a excelsa graça de Deus. 

Sempre vivendo em seu grande amor, 
me regozijo em meu Salvador. 
Esperançoso vivo na luz, 
pela bondade do meu Jesus. 

 

27. VASO NOVO 
 

Eu quero ser Senhor amado, 

Como um vaso nas mãos do oleiro 

Quebre a minha vida e faça de novo 

Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo 
 

Como tu queres, Senhor amado 

Tu és o oleiro, e eu o vaso 

Quebra a minha vida e faça de novo 

Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo 

http://letrasonora.com.br/tag/alma/
http://letrasonora.com.br/tag/pela/
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28. PRIMEIRO AMOR 
 

Quero voltar ao início de tudo 

Encontrar-me Contigo, Senhor 

Quero rever meus conceitos e valores 

Eu quero reconstruir 

Vou regressar ao caminho 

Volver às primeiras obras, Senhor 
 

Eu me arrependo, Senhor 

Me arrependo, Senhor 

Me arrependo, Senhor 
 

Eu quero voltar ao primeiro amor 

Ao primeiro amor, ao primeiro amor 

Eu quero voltar a Deus 

 
29. RENOVA-ME 
 

Renova-me, Senhor Jesus 

Já não quero ser igual 

Renova-me, Senhor Jesus 

Põe em mim teu coração 

 

Porque tudo que há dentro de mim 

Necessita ser mudado, Senhor 

Porque tudo que há dentro do meu coração 

Necessita mais de Ti 
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30. TUA VOZ ESCUTO A CONVOCAR-ME 
 

Tua voz escuto a convocar-me, 

pronto estou e vou te obedecer; 

nesta senda vou seguir teus passos, 

mesmo que eu precise padecer. 
 

O que sou e tudo o que possuo 
eu entrego para te servir; 
quero ser um instrumento usado por ti, 
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui 

Minha vida quebra, molda e usa, 
quero ser um vaso em tuas mãos; 
que também eu seja como espelho 
refletindo sempre o teu padrão. 

 
31. QUERO SUBIR 
  

Quero subir ao monte Santo de Sião 

E entoar um novo cântico ao meu Deus 

Mais que palavras, minha vida eu quero entregar 

Purifica o meu coração para entrar em Tua presença 

Contemplar Tua grandeza 

 

Te adoro, Senhor em espírito e em verdade 

Me prostro aos Teus pés na beleza da santidade 

Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave 

E um som agradável a Ti, pois digno és 

 

http://letrasonora.com.br/tag/a/
http://letrasonora.com.br/tag/a/
http://letrasonora.com.br/tag/instrumento/
http://letrasonora.com.br/tag/por/
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32. ÁGUAS PURIFICADORAS 

 

Existe um rio, Senhor 

Que flui do Teu grande amor 

Águas que correm do Trono 

Águas que curam 

Que limpam 

 

Por onde o rio passar 

Tudo vai transformar 

Pois leva a vida do próprio Deus 

E esse rio está neste lugar 

 

Quero beber do Teu rio, Senhor 

Sacia a minha sede 

Lava o meu interior 

Eu quero fluir em Tuas águas 

Eu quero beber da Tua fonte 

Fonte de Águas Vivas 

Tu és a fonte, Senhor 

 

Tu és o rio, Senhor 

Tu és a fonte, Senhor 
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33. DEUS DO IMPOSSÍVEL 
 

Quando tudo diz que não 

Sua voz me encoraja a prosseguir 

Quando tudo diz que não 

Ou parece que o mar não vai se abrir 

 

Eu sei que não estou só 

E o que dizem sobre mim 

Não pode se frustrar 

Venha em meu favor 

E cumpra em mim teu querer 

 

Deus do impossível 

Não desistiu de mim 

Sua destra me sustenta 

E me faz prevalecer 

 

Deus do impossível 

Deus do impossível 

Deus do impossível 
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34. PERTO QUERO ESTAR 
 

Perto quero estar, junto aos Teus pés 

Pois prazer maior não há 

Que me render e Te adorar 
 

Tudo que há em mim, quero Te ofertar 

Mas ainda é pouco eu sei 

Se comparado ao que ganhei 

Não sou apenas servo, teu amigo me tornei 
 

Te louvarei, não importam as circunstâncias 

Adorarei, somente a Ti Jesus  

 
35. ROMPENDO EM FÉ 
 

Cada vez que a minha fé é provada 

Tu me das 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, a cada dia vou mover o sobrenatural 

Vou lutar e vencer, vou plantar e colher 

A cada dia vou viver rompendo em fé 
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36. ASSIM COMO A CORSA 
 

Assim como a corça anseia por água como terra seca 

precisa da chuva. 

Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu. 

Assim como a corça anseia por água como terra seca 

precisa da chuva. 

Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu. 

 

Faz chover Senhor Jesus 

derrama chuva neste lugar 

Vem com teu rio Senhor Jesus 

inundar o meu coração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 | P á g i n a  
 

37. GRANDIOSO ÉS TU!  

Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, 
contemplo a tua imensa criação, 
o céu e a terra, os vastos oceanos, 
fico a pensar em tua perfeição. 

Então minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 
Então minha alma canta a ti, Senhor: 
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 

Ao caminhar nas matas e florestas, 
escuto as aves todas a cantar; 
olhando os montes, vales e campinas, 
em tudo vejo o teu poder sem par. 

Quando eu medito em teu amor tão grande, 
que ofereceu teu Filho sobre o altar, 
maravilhado e agradecido venho 
também a minha vida te ofertar. 

E quando, enfim, Jesus vier em glória 
e ao lar celeste, então, me transportar, 
adorarei, prostrado e para sempre: 
“Grandioso és tu, meu Deus!”, hei de cantar. 
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38. DEUS DE PROMESSAS 
 

Sei que os teus olhos 

Sempre atentos permanecem em mim 

E os teus ouvidos 

Estão sensíveis para ouvir meu clamor 

 

Posso até chorar 

Mas a alegria vem de manhã 

És Deus de perto, também de longe 

Nunca mudastes 

Tu és fiel 

 

Deus de aliança 

Deus de promessas 

Deus que não é homem pra mentir 

Tudo pode passar, tudo pode mudar 

Mas tua palavra vai se cumprir 

 

Posso enfrentar o que for 

Eu sei quem luta por mim 

Seus planos não podem ser frustrados 

Minha esperança está 

Nas mãos do grande eu sou 

Meus olhos vão ver o impossível acontecer 
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39. EU ME RENDO 
 

A ti eu vou clamar 

Pois tudo vem de ti 

E tudo está em ti 

 

Por ti vou caminhar 

Tu és a direção 

O sol a me guiar 

 

Tudo pode passar 

Teu amor jamais me deixará 

Sempre há de existir 

Novo amanhã preparado pra mim 

Preparado pra mim 

 

Eu me rendo aos teus pés 

És tudo que eu preciso pra viver 

Eu me lanço aos teus braços 

Onde encontro meu refúgio 

 

Eu me rendo aos teus pés 

És tudo que eu preciso pra viver 

Eu me lanço aos teus braços 

Onde encontro meu refúgio 

Jesus, eis-me aqui 

Jesus, eis-me aqui 
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40. EIS-ME AQUI 
 

Com Seu vento me guiou 

Pra visão que mudaria 

Minha história, minha vida 

Com suas mãos escreveria 

O Seu anjo me enviou 

Com a brasa do altar me tocou 

O pecado com Seu sangue perdoou 

Os meus lábios o Senhor purificou 

 

[Refrão](2 Vezes) 

Senhor eis-me aqui envia-me a mim 

Vou pra onde o Teu vento soprar 

Não preciso entender meu chamado é maior 

Que a minha própria vida 

 

Mesmo quando não entendo te obedeço 

Mesmo quando não enxergo tenho Tua voz 

Pra seguir, pra seguir, vou seguir, Te servir 

 

[Refrão] (2 Vezes) 

 

Que minha própria vida (3 vezes) 

O meu chamado é maior... 
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41. CREIO QUE TU ÉS A CURA 
 

Me escutas quando clamo 

E 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 

 

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 

Não há outro igual a Ti 

 

Nada é impossível para Ti 

Nada é impossível 

Nada é impossível para Ti 

Tens o meu mundo em Tuas mãos 
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42. COMO AGRADECER A JESUS? 
 

Como agradecer a Jesus o que fez por mim? 
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim. 
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. 
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus. 

A Deus demos glória, a Deus demos glória, 
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. 
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. 
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. 

 

43. DESCANSAREI 
 

Cobre-me 

Com Tuas mãos 

Com poder 

Vem me esconder Senhor 
 

Se o trovão e o mar se erguendo vêm 

Sobre a tempestade eu voarei 

Sobre as águas Tu também és Rei 

Descansarei, pois sei que és Deus 
 

Minha alma está 

Segura em Ti 

Sabe bem 

Que em Cristo firme está 
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44. NÃO TENHAS SOBRE TI  
 

Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja 

Pois um, somente um, seria muito para ti 
 

É Meu, somente Meu todo o trabalho 

E o teu trabalho é descansar em Mim (2x) 
 

Não temas quando enfim, tiveres que tomar decisão 

Entrega tudo a Mim, confia de todo o coração 

 
45. REINA EM MIM 
 

Sobre toda a terra Tu és o Rei 

Sobre as montanhas e o pôr-do-sol 

Uma coisa só meu desejo é: 

Vem reinar de novo em mim 
 

Reina em mim com Teu poder 

Sobre a escuridão 

Sobre os sonhos meus 

Tu és o Senhor de tudo o que sou 

Vem reinar em mim, Senhor 
 

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar 

Faz-me refletir a beleza que há em ti 

Tu és para mim mais que tudo aqui 

Vem reinar de novo em mim 
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46. VENHO SENHOR MINHA VIDA OFERECER 
 

Venho, Senhor, minha vida oferecer. 

Como oferta de Amor e sacrifício. 

Quero minha vida a ti entregar 

Como oferta viva em Teu altar. 
 

Pois pra Te adorar foi que eu nasci 

Cumpre em mim o Teu querer. 

Faça o que está em Teu coração. 

E que a cada dia eu queira mais e mais 

Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, 

Senhor. 

 

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, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, 

Senhor 
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47. VERDADEIRO ADORADOR 
 

Pai eu sei que os seus olhos,  

Estão sobre a terra a procurar 

Alguém que te adore em espírito,  

Alguém que te adore em verdade 
 

Pai como achaste a Davi,  

Vem e derrama sobre mim 

O óleo precioso da unção,  

E me faz segundo o Teu coração 
 

Acha em mim verdadeiro adorador,  

Com vestes de louvor, 

Quero contemplar Teu rosto oh Pai. 

Vem ungir minha oferta de amor,  

Dou a Ti meu coração, 

Meu Deus meu Pai,  

Acha em mim um verdadeiro adorador 
 

E meu prazer te adorar Senhor 

E meu prazer ministrar louvor 

 

Acha em mim verdadeiro adorador... 
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48. CORAÇÃO IGUAL AO TEU 
 

Se Tu olhares, Senhor 

Pra dentro de mim 

Nada encontrarás de bom 

Mas um desejo eu tenho 

De ser transformado 

Preciso tanto do Teu perdão 

Dá-me um novo coração 

 

Dá-me um coração igual ao Teu 

Meu mestre 

Dá-me um coração igual ao Teu 

Coração disposto a obedecer 

Cumprir todo o Teu querer 

Dá-me um coração igual ao Teu 

 

Ensina-me a amar o meu irmão 

A olhar com Teus olhos, perdoar com o Teu perdão 

 

Enche-me com Teu Espírito 

Endireita os meus caminhos 

Ó Deus 

Dá-me um novo coração 
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49. COM A MINHA VOZ CLAMO AO SENHOR           

Com a minha voz clamo ao Senhor, 
com a minha voz ao Senhor suplico. 
Diante dele a queixar-me eu estou, 
diante dele exponho a minha aflição. 

Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, 
tu então conheces minha vereda. 
Olho à mão direita e vejo: não há quem me  conheça, 
não há lugar onde me refugiar. 

Ó, Senhor, a ti clamei, pois tu és  o meu refúgio 
e o meu tesouro entre os viventes. 
Vem, atende minha prece, estou muito abatido. 
Livrar-me vem do forte tentador. 

Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, 
e então os justos me cercarão. 
Meu Senhor, eu clamo agora: Oh, vem livrar minha alma 
e cantarei que me fizeste bem! 
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50. SOBRE AS ÁGUAS 
 

Se o sol se for, 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 razão 
Minha canção e o meu louvor 
Aleluia, aleluia 

 
51. TE ADORAR 
 

O sol, a lua, estrelas e o mar 
Nada se compara 
Ante a tua formosura 
 

Os homens, os reinos, principados e potestades 
Se prostram ante a tua majestade 
 

Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas 
Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas 
 

Só me resta te adorar, te adorar 
Eu só quero te adorar, te adorar 
Eu nasci pra te adorar, te adorar  
Eu nasci pra te adorar, te adorar 
E dizer que te amo, te amo, te amo 
E dizer que te amo, te amo, te amo 
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52. SENHOR TE QUERO 
 

Eu Te busco, Te procuro oh Deus 
No silêncio Tu estás 
Eu Te busco, toda hora espero em Ti, Revela-Te a mim 
Conhecer-Te eu quero mais 
 
Senhor Te quero 
Quero ouvir Tua voz 
Senhor Te quero mais 
Quero Tocar-Te 
Tua face eu quero ver 
Senhor, Te quero mais 
 
Prosseguindo, para o alvo eu vou 
A coroa conquistar 
Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou Te seguir 
Conhecer-Te eu quero mais 
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53. PODER PRA SALVAR 
 

Todos necessitam de um amor perfeito 
Perdão e compaixão 
Todos necessitam de graça e esperança 
De um Deus que salva 
 
Cristo move as montanhas 
E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar 
Pra sempre, Autor da Salvação 
Jesus a morte venceu, Sobre a morte venceu 
 
Me aceitas com meus medos, falhas e temores 
Enche meu viver 
A minha vida entrego, pra seguir Teus passos 
A Ti me rendo 
 
Possa o mundo ver brilhar a Luz 
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus 
Possa o mundo ver brilhar a Luz 
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus 
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54. NADA ALÉM DO SANGUE 
 

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 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 
Que 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 
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55. QUERO LOUVAR-TE 
 

Quero louvar-te 
Sempre mais e mais, 
Quero louvar-te, 
Sempre mais e mais. 
Buscar o teu querer 
Tua graça conhecer, quero louvar-te. 
 
Quero adorar-te 
Sempre mais e mais, 
Quero adorar-te 
Sempre mais e mais. 
Buscar o teu querer 
Tua graça conhecer, quero adorar-te 
 
As aves do céu 
Cantam para ti, 
As feras do campo 
Refletem teu poder. 
Quero louvar, 
Quero levantar as minhas mãos à ti 
 
Quero louvar-te 
Sempre mais e mais, 
Eu quero louvar-te, 
Sempre mais e mais. 
Buscar o teu querer 
Tua graça conhecer 
 
As aves do céu... 
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56. PORQUE ELE VIVE 
 

Deus enviou seu Filho amado 
Pra perdoar, pra me salvar 
Na cruz morreu por meu pecado 
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está 
 

Porque Ele vive, posso crer no amanhã 
Porque Ele vive, temor não há 
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida 
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está 
 

E quando, enfim, chegar a hora 
Em que a morte enfrentarei 
Sem medo, então, terei vitória 
Irei à Glória, ao meu Jesus que vivo está 
 
57. UNIDADE E DIVERSIDADE 
 

Da multidão dos que creram era só um  
o coração e a alma, uma só mente, uma semente, 
Somente uma esperança brotando dentro da gente. 
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, 
O que se parte e reparte, a própria vida, 
Galho ligado à parreira, vida, em comum, verdadeira. 
 

Sempre grande poder: curas, milagres de Deus. 
Sempre proclamação! Cristo, o Senhor, ressurgiu! 
 

Da multidão dos que creram 
Era só um o coração e a alma, 
Muita alegria, singela a vida, 
Na simpatia de todos, nasce a Igreja de novo 
Povo de Deus, sal e luz pra todos os povos. 
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58 - RENDIDO ESTOU  
 

Toma-me, rendido estou 
Aos pés da cruz me encontrei 
O que tenho te entrego, oh Deus 
 
Vem limpar as minhas mãos 
Purificar meu coração 
Que eu ande em tudo que tu tens pra mim 
 
Oh, oh, oh, oh 
Eis me aqui, rendido estou 
Oh, oh, oh, oh 
Eu sou teu e tu és meu, Jesus 
 
Meus momentos e os dias meus 
Meu respirar e meu viver 
Que sejam todos, pra ti oh Deus 
 
Oh, oh, oh, oh 
Eis me aqui, rendido estou 
Oh, oh, oh, oh 
Eu sou teu e tu és meu, Jesus 
 
Minha vida dou a ti, Senhor 
Rendido a ti, estou 
E pra sempre cantarei 
Faz em mim o teu querer 
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59. PODEROSO DEUS 
 

Ao que está assentado no trono 
E ao Cordeiro seja o louvor 
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio 
Pelos séculos dos séculos 
 

Poderoso Deus poderoso Deus 
Poderoso Deus minh'alma anseia por Ti 
 

Ao que está assentado no trono 
E ao Cordeiro seja o louvor 
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio 
Pelos séculos dos séculos 
 

Poderoso Deus poderoso Deus 
Poderoso Deus minh'alma anseia por Ti 
  
60. VOU DEIXAR NA CRUZ 
 

Sua morte ali na cruz 
Carregando a minha dor 
Você se expôs por mim 
Se entregou em meu lugar 
E me deu uma nova chance 
Eu vou recomeçar 
 

Vou deixar na cruz tudo o que passou 
Tudo o que ficou pra trás 
Olho pra você, corro pra você 
O seu amor me chama 
 

Eu dependo desse amor 
Do seu amor mais que tudo 
Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores 
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61. TEMOS QUE SER UM 
 

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 
 
62. UM DIA EM TUA CASA  
 

Quão maravilhoso é pra mim 
Quão maravilhoso é pra mim 
Viver em comunhão 
Com os meus irmãos todos os dias 
 

O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho 
Eu encontrei os Teus altares, Senhor 
 

Um dia em Tua casa 
Vale mais do que mil noites 
Em outro lugar 
 

Eu ando pelo mundo 
Mas Tua casa é o meu lar 
Eu ando pelo mundo 
Mas Tua casa é o meu lar 
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63. QUÃO GRANDE É O MEU DEUS  
 
Quão grande é o meu Deus 
Cantarei quão grande é o meu Deus 
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus 
 

Com esplendor de um rei 
Em majestade e luz 
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar 
Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir 
Tremer com sua voz, tremer com sua voz 
 

Quão grande é o meu Deus 
Cantarei quão grande é o meu Deus 
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus 
 

Por gerações Ele é 
O tempo está em tuas mãos 
O começo e o fim, o começo e o fim 
Três se formam em um 
Filho, Espírito e Pai 
Cordeiro e leão, cordeiro e leão 
 

Quão grande é o meu Deus... 
  

Sobre todo nome é o seu 
Tu és digno do louvor 
Eu cantarei quão grande é o meu Deus 
É o meu Deus 
 

Quão grande é o meu Deus 
Cantarei quão grande é o meu Deus 
E todos hão de ver quão grande é o meu Deus 
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64. DIGNO É O SENHOR   
 
Graças eu te dou, Pai 
Pelo preço que pagou 
Sacrifício de amor 
Que me comprou 
Ungido do Senhor 
 
Pelos cravos em Suas mãos 
Graças eu te dou, ó meu Senhor 
Lavou minha mente e coração 
Me deu perdão 
 
Restaurou-me a comunhão 
 
Digno é o Senhor 
Sobre o trono está 
Soberano, criador 
Vou sempre te adorar 
Elevo minhas mãos 
Ao Cristo que venceu 
Cordeiro de Deus morreu por mim 
Mas ressuscitou 
Digno é o Senhor 
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65. NOME SOBRE TODO NOME 
 
Abriu mão da Sua glória 
E semelhante a um homem se esvaziou 
Servo tornou 
 
E a si mesmo Se humilhou 
E como filho obedeceu 
Até a morte, e morte de cruz 
 
Mas o Grande Deus, O nosso Pai, 
O exaltou, 
E lhe deu o nome 
Que é sobre todo nome no céu e na terra 
E debaixo da terra 
 
Ao nome de Jesus 
Todo joelho se dobrará 
E toda língua confessará 
Que Ele é o Senhor 
 
Jesus, Nome sobre Todo nome, 
Nome sobre Todo nome, (2x) 
 
(refrão) 
Seu nome é Maravilhoso, 
Conselheiro Deus forte, 
Pai da eternidade, Príncipe da Paz. 
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66. SER RECONHECIDO POR DEUS 
 
Quero me apresentar a Ti, oh Deus 
Te ofertar em louvor 
Me entregar, me derramar 
Os Teus planos cumprir 
 
Que possas achar em mim a voz 
Que deseja ouvir 
Que toca o Espírito, abre os céus 
E enche o Teu coração 
 
Ser reconhecido, marcado por transformação 
Provado pelo fogo, habilitado pela unção 
Sabe todos os meus dias, que pra vida e para morte 
Eu vou andar com Deus 
 
O Senhor conhece os que são Seus 
Ouve a voz sincera de um adorador 
Me separou, me marcou no Seu altar 
Para servir 
 
O Senhor conhece os que são Seus 
Ouve a voz sincera de um adorador 
Me separou, me marcou no Seu altar 
Para servir 
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67. JESUS É O CENTRO 
 

Jesus é o centro de tudo que há 

Jesus é o centro de tudo que há 

O Início e o Fim, desde a eternidade 

Tudo é sobre Jesus (Jesus) 
 

Nada mais importa, nada se compara a Ti 

Jesus Tu És o centro 

E tudo aponta para Ti, Jesus 
 

Jesus é o centro de todo o meu ser 

Jesus é o centro de todo o meu ser 

Meu Início, Meio e Fim 

Que eu viva sempre para Ti meu Jesus (Jesus) 
 

Nada mais importa, nada se compara a Ti 

Jesus, Tu És o centro 

E tudo aponta para Ti, Jesus 
 

Que em meu coração Cristo seja o centro 

E todo o meu ser mostre quem Tu És (4x) 
 

Jesus é o centro de Sua igreja 

Jesus é o centro de Sua igreja 

Um dia Ele virá 

Como igreja eu vou me encontrar com Jesus, Jesus  

 

Nada mais importa... 
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