
14.  PERDOA-ME, SENHOR 
Perdoa-me, Senhor, se eu não 
vivi pra te servir, 
se em meu agir o teu amor 
também não refleti. 
Perdoa-me, Senhor, se em teu 
caminho não segui,  
se falhas cometi, se tua doce 
voz não quis ouvir. 
 

Escuta minha oração, Senhor, 
desejo aqui viver pra teu louvor; 
ensina-me a te ouvir e com amor 
servir e os santos passos teus aqui 
seguir . 
 

Perdoa-me, Senhor, se eu de ti 
me afastei, se em meu caminho 
escuro tua luz não procurei; 
perdoa-me, Senhor, se na 
aflição não te busquei, se eu 
não te sondei, se teu querer pra 
mim não procurei.  
 

Escuta minha oração, Senhor, 
desejo aqui viver pra teu louvor; 
ensina-me a voltar e junto a ti estar e 
em tua graça sempre confiar. 
 

Perdoa-me, Senhor, se frutos 
eu não produzi, se, indiferente a 
tudo, a missão eu não cumpri; 
perdoa-me, Senhor, se os 
campos brancos eu não vi, se 
só pra mim vivi, se meus 
talentos não desenvolvi.  
 

Escuta minha oração, Senhor, desejo 
aqui viver pra teu louvor; ensina-me a 
agir e meu dever cumprir e frutos dignos 
dedicar a ti. 
 

15.  SENHOR EU SEI QUE É 
TEU ESTE LUGAR 

Senhor eu sei que é teu este 
lugar. Todos querem Te adorar, 
toma a Sua direção. Sim, vem, 

oh, Santo Espírito, os espaços 
preencher. Reverência a Tua 
voz vamos fazer.  
 

Podes reinar Senhor Jesus, oh, sim! 
Teu poder, Teu povo sentirá. Que 
bom saber, Senhor, que estás 
presente aqui. Reina Senhor neste 
lugar. 
 

Visitas cada irmão, oh, meu 
Senhor. Dá-lhes paz interior e 
razão pra Te louvar. Desfaz 
toda tristeza, incerta ou 
dissabor. Vivifica o Teu nome, 
oh, meu Senhor. 
 

16.  PARA O LOUVOR DA 
SUA GLÓRIA 

Louvor II - Vencedores por Cristo  

E Deus criou o homem, sim, para o 
louvor da Sua glória. Mas esse 
homem preferiu não dar louvor a 
Sua glória. Por isso Deus mandou 
Jesus, pra consertar a sua história.  
Vamos cantar e aprender o que 
Deus fez pra Sua glória.  
 

Jesus sofreu pra nos salvar, para o 
louvor da Sua glória. Jesus morreu 
pra nos salvar, para o louvor da 
Sua glória. Ressuscitou pra nos 
salvar, para o louvor da Sua glória. 
E vivo está pra receber, nosso 
louvor pra Sua glória. 
 

17.  A COMEÇAR EM MIM 
A começar em mim 
Quebra corações 
Pra que sejamos todos um 
Como Tu és em nós (2x) 
 

Onde há frieza que haja amor 
Onde há ódio, perdão. Para que 
Teu corpo cresça assim 
rumo à perfeição  
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1. DÁ-ME TUA VISÃO 
Letra e Música – B.  Terrell – 65. HCC 546.  
Dá-me tua visão, Senhor, olhos 
que possam ver.  
Almas perdidas sem Teu amor, 
sem fé, sem graça e poder.  
 

Abre meus olhos, dá-me 
visão, Senhor,  

Coro-  Que eu possa aos outros  
Demonstrar Teu  
Maravilhoso amor.  

 
Quantos vivem sem conhecer a 
tua compaixão!  
Que eu mostre, pelo meu 
proceder, o Teu amor e perdão.  
 
Minha vida consagro aqui, 
perante a Tua cruz;  
Tudo o que sou pertence a Ti. 
Oh, vive em mim, meu Jesus! 

 
2. OFERTA VIVA 
 

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. Faze o que está em Teu 

coração. E que a cada dia eu 
queira mais e mais. Estar ao 
Teu lado (3x), Senhor. 
 
3. A FÉ CONTEMPLADA 

HP-NC, 93 J. Rowe Trad. R. Pitrowsky 
 

Deus promete grandes coisas 
conceder. A qualquer que peça, 
crendo que há de obter. 
Esperando, sem na fé 
enfraquecer. O Senhor a fé 
contemplará! 
 

CÔRO: Tua fé Jesus 
contemplará; Sim, o que 
Jesus promete, dá. Ele vê o 
coração e responde a petição; 
Tua fé Jesus contemplará. 
 

Quantas maravilhas Deus 
realizou. Por alguém que firme 
n’Ele confiou. E que da 
promessa em nada duvidou. 
O Senhor a fé contemplará! 
 

Sim, creiamos no que Deus nos 
prometeu. Pois, jamais 
desonrará o nome Seu; Ele 
cumprirá promessas que nos 
deu. O Senhor a fé 
contemplará! 
 

4. JUNTOS 
Juntos. Na mesma fé, no 
mesmo amor. Juntos na mente 
e coração. Temos em cada um 
a mesma marca. O mesmo 
sangue, a mesma cruz. Juntos 
somos um corpo em Cristo, 
Juntos somos um corpo vivo. 
Corpo que adora e que serve, 



Corpo que chora e se alegra, 
Corpo que parte e reparte  
As cargas do irmão. 
Cordas que foram partidas, 
Podem de novo soar. Corpo 
onde a vida é mais vida 
Vivendo em Jesus! 
 

5. OUVE-ME 
Ouve-me, Senhor  
E atende a minha oração 
Dos confins da terra 
Eu clamarei a Ti 
 

E quando o meu coração  
Se abater 
Leva-me à rocha  
Que é mais alta que eu (2X) 
 

Tu tens sido um  
Refugio para mim 
Uma alta torre  
Contra o inimigo sim 
 

6. TE AGRADEÇO 
Por tudo o que tens feito,  
Por tudo o que vais fazer 
Por tuas promessas e tudo o 
que És, eu quero Te agradecer 
com todo meu ser.  
 

Te agradeço, meu Senhor (2X) 
 

Te agradeço por me libertar e 
salvar, por ter morrido em meu 
lugar.  
Te agradeço, Jesus te 
agradeço.  
Eu te agradeço, te agradeço. 
 
 

7. CANÇÃO DA AMIZADE 
Cante comigo, amiguinho,  
Esta pequena canção. 

É o cantar da amizade 
Que nasce do coração. 
 

Cante agora, cante comigo, 
Dê-me a sua mão, meu amigo, 
Cante sempre, cante comigo, 
Cante esta nova canção. 
 

Cante comigo, amiguinho,  
Venha aqui e porque não? 
É bom ficar bem juntinho 
E apertar sua mão. 
 

Venha louvar, companheiro,  
A nosso Deus, Criador, 
Alegremente agradeça 
A Cristo Jesus, Salvador!  
 

8. 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 o Teu poder. 
Sobre a escuridão, sobre os sonhos 
meus. Tu és o Senhor de tudo que 
sou. Vem reinar em mim, Senhor.  
 

Sobre o meu pensar, tudo que 
eu falar. Faz-me refletir a beleza 
que há em Ti. Tu és para mim 
mais que tudo aqui. Vem reinar 
de novo em mim. 
 

9. 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.  
 

10. ME DERRAMAR 
Eis-me aqui outra vez 
Diante de Ti abro meu coração. 
Meu clamor Tu escutas. E fazes 
cair as barreiras em mim.  
És fiel, Senhor, e dizes 
Palavras de amor e esperança 
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. 
 

11. IGREJA 
Estamos todos congregados 
aqui. Certamente abençoados 
também. Há um clima uma 
esfera de amor. Uma força que 
se move entre nós. Algo novo 
Deus está por fazer. Com este 
povo a quem muito quer bem. 
Seu Espírito Ele vai derramar. 
Uma igreja nova edificar. 
 

Pra louvor de Tua glória 
Vem Senhor Tua história 
Escrever, através das nossas 
vidas. Teu querer desejamos. 
Cumpre em nós os Teus planos. 
Vem Senhor, e reina hoje aqui. 

Vem Senhor (3X) e reina hoje 
aqui.  
 

12.  A ALEGRIA ESTÁ NO 
CORAÇÃO 

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 
vêm do nosso Senhor. É o amor 
que só tem quem já conhece a 
Jesus.  
Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas 
Aleluia, aleluia! 
Cristo é a rocha da minha 
salvação Com ele não há mais 
condenação. 
Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas 
Aleluia, aleluia! Aleluia!... 
O sentimento mais precioso 
Que vêm do nosso Senhor 
É o amor que só tem 
Quem já conhece a Jesus 
 

13.  TUA FACE 
Tua face eu quero ver. Ouvir 
Tua voz, meu Senhor. Eu 
preciso Te encontrar. E o Teu 
toque sentir 
 

Só Tu Jesus tens palavras de vida e 
paz, ao meu ser. 
Tu Jesus tens os planos perfeitos e 
o futuro certo pra mim. 
 

Tua graça quero sentir 
Poder contemplar o teu rosto. 
Te adorar e tudo entregar, Em 
gratidão e louvor.  
 


