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Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro 
 

“Somos uma comunidade intencionalmente relacional  
comprometida em ser, para transformer pessoas  
em verdadeiros e frutíferos seguidores de Jesus” 
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28. Divino companheiro 
 
Divino companheiro do caminho 
Sua presença sinto logo  
ao transitar 
Pois tu dissipaste toda sombra 
Já tenho luz,  
a luz bendita do amor  

Fica Senhor, já se faz tarde 
Tens meu coração para pousar 
Faze em mim  
morada permanente 
Fica Senhor, fica Senhor,  
meu Salvador  

A sombra da noite se aproxima,  
E nela o tentador irá chegar 
Não, não me deixes  
só no caminho, 
Ajuda-me, ajuda-me, até chegar. 
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25. Colina  
Eu quero andar com Deus   
Onde Ele me levar  
E o mais alto da colina alcançar.    
E mostrar o seu amor  
Onde o mundo precisar  
Feito o sol do meio-dia a brilhar.     
Somente a luz do seu olhar   
Bastará pra iluminar   
O meu caminho então será  
Viver a cada passo com Jesus     
Mas se a dor tentar mudar   
O caminho que escolhi   
Eu vou segurar bem forte  
em sua mão.     
Sim é preciso continuar   
Manter-se firme até o fim  
E Ele tem guardado tudo  
o que é melhor pra mim.   
26. Caiam por terra 
 
Caiam por terra agora  
os inimigos de Deus 
Seja estabelecida a casa do 
Senhor  

O Senhor é  Deus que salva,  
Que cura e santifica 
Ele tem nos dado nova vida 
Ele tem nos dado  
um novo cântico 
Um novo espírito 
Com nossos lábios  
vamos proclamar 

27. O Deus fiel 
 
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, 
Teus filhos sabem  
que não falharás ! 
Nunca mudaste,  
Tu nunca faltaste, 
Tal como eras Tu sempre serás.  

Tu és fiel, Senhor!  
Tu és fiel, Senhor! 
Dia após dia,  
com bênçãos sem fim, 
Tua mercê nos sustenta  
e nos guarda; 
Tu és fiel, Senhor, até o fim.  

Flores e frutos,  
montanhas e mares, 
Sol, lua, estrelas  
brilhando no céu, 
Tudo criaste na terra e nos ares, 
Para louvar-te, Senhor,  
que és fiel.  
Pleno perdão Tu dás!  
Que segurança ! 
Cada momento me guias, 
Senhor, 
E no porvir,  
oh!  que doce esperança 
Desfrutarei do teu rico favor.  
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1. Preciosa comunhão 
 
Preciosas são as horas  
na presença de Jesus 
Comunhão deliciosa  
da minh´alma com a luz 
Os cuidados deste mundo  
não me podem abalar 
Pois é Ele o meu abrigo  
Quando o tentador chegar (2x)  

Ao sentir-me rodeado  
de cuidados terreais 
Irritado e abatido  
ou em dúvidas fatais 
A Jesus eu me dirijo  
nesses tempos de aflição 
As palavras que Ele fala 
Trazem paz, consolação (2x)  

Se confesso meus temores  
toda a minha imperfeição 
Ele escuta com paciência  
essa triste confissão 
Com ternura repreende  
meu pecado e todo mal 
É Jesus o meu amigo  
O melhor e mais leal (2x)  

Se quereis saber quão doce  
é a divina comunhão 
Podereis mui bem prová-la  
e tereis compensação 
Procurai estar sozinhos  
em conversa com Jesus 
Provareis na vossa vida 
O poder que vem da cruz! (2x)  

2. Celebrai a Cristo 
 
Celebrai a Cristo, celebrai! 
Celebrai a Cristo, celebrai! 

Ressuscitou, ressuscitou! 
E hoje vive para sempre!  
Vamos celebrar (3x) 
Ressuscitou o Senhor   

3. A começar em mim 
 
A começar em mim 
Quebra corações 
Pra que sejamos todos um 
Como Tu és em nós  

Onde há tristeza  
que haja amor 
Onde há ódio, o perdão 
Para que Teu corpo  
cresça em mim 
Rumo à perfeição 

  
4. Ao único 
 
Ao Único que é digno de receber 
A honra e a glória,  
a força e o poder 
Ao Rei eterno, imortal, 
Invisível, mas real 
A Ele, ministramos o louvor  

Coroado estás ó Rei Jesus 
Coroado estás ó Rei Jesus 
Adoramos o Teu nome 
Nos rendemos aos Teus pés 
Consagramos todo  
nosso ser a Ti 
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5. Alegria, alegria  
Alegria é viver feliz  
Sem importar com a situação  
Se honrado ou se humilhado  
Em escassez ou fartura de pão  
Alegria é poder pedir  
Ao Deus bendito pelo meu irmão  
E viver o mesmo sentimento  
De afeto e de consolação    
Alegria é saber que Deus 
Segundo a Sua glória e riqueza  
Vai suprir nossas necessidades  
Com certeza  
Alegria é tudo perder  
Sem perder nada do amor de Deus 
Ter de Cristo o conhecimento  
Nos caminhos Seus     

Alegria, alegria, alegria  
Alegria, todo dia, todo dia  
Essa alegria no Senhor  
Nunca vai acabar     
Alegria, alegria, alegria  
Alegria, todo dia, todo dia  
Ele nos faz tanto o querer  
Como o realizar 

   
6. Desde os confins da terra 
 
Desde os confines da terra 
No mais profundo mar 
Nas Alturas do céu 
Louvado és 
Dentro dos corações 
Em meio a um clamor 

Nasce esta canção 
E os povos cantam  

Por toda a eternidade 
Tu serás adorado 
Grande Deus,  
Exaltado nas nações 
Senhor da criação 
Grande Deus 
Seja louvado 

 
7. Salmo 96 
 
Cantai ao Senhor 
Um cântico novo! 
Cantai ao Senhor, 
Todas as terras. 
Cantai ao Senhor; 
Bendizei o Seu nome. 
Proclamai a Sua salvação!  
Anunciai entre as nações 
A Sua glória,  
Entre todos os povos 
As Suas maravilhas! 
Porque grande é o Senhor 
E mui digno de ser louvado. 
Mais temível do que falsos 
deuses!  

Glória e majestade  
estão diante d’Ele. 
Força e formosura  
no Seu santuário! 
Glória e majestade  
estão diante d’Ele. 
Força e formosura  
no Seu santuário! 
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21. Reina em mim  
Sobre toda a terra tu és o Rei 
Sobre as montanhas  
e o por 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     
22. Santo, Santo, Santo  
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Santo é  o   Senhor   poderoso  
Digno de toda honra 
Digno de Toda glória 
E de receber hoje o    louvor   

Louve,  exalte ao senhor 
Louve,    seu nome para 
sempre    

23. Bênçãos  
Vem, derrama paz 
Vem, derrama  bênçãos 
Sobre este povo  
que se chama povo teu 
Dá nos teu amor,  
dá nos tua força 
Pra que tentações não venham  
A nos desviar  

E a glória seja dada a ti 
Pelo que tens feito 
Pelo que tens sido 
Pelo que farás em nós 

 
24. Jesus virá  
Um dia lindo  
almejo eu encontrar   
A eterna glória   
que prometida está  
Gozo e alegria posso então sentir  
Pois Jesus Cristo já está  por vir    
Jesus virá   
outra vez aqui Jesus virá  
Jesus virá mais outra vez aqui  
E todos juntos  em um só louvor  
Cantemos todos  
Ele é o nosso Senhor.    
Ele veio ao mundo  
pra ser mártir da paz  
Ele foi tentado  
e não pecou jamais  
A sua vida foi exemplo de amor  
Por isso eu canto:  
Ele é o nosso Senhor.    
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Celebrai com júbilo  
ao SENHOR,  

todos os confins da terra; 
aclamai, regozijai-vos e 

cantai louvores. 
(Sl 98.4) 

   
17. Meu coração 
 
Meu coração transborda de 
amor 
Porque meu Deus   
é um Deus de amor 
Minh’alma está repleta de paz 
Porque Jesus é a minha paz 

 
Eu digo: Aleluia, aleluia,  
aleluia, aleluia ,  
aleluia, aleluia amém. 

  
18. Teu povo 
 
É o teu povo aqui presente 
Todos numa só voz 
Declarando que só tu és grande 
Exaltamos, teu doce nome 
Pelo amor, pela cruz 
Por teu filho Jesus  

Pois és santo 
Sim, és digno 
De louvor e de ser adorado 
És bondoso Pai querido 
Dentre todas as coisas 
Tu és verdadeiro Senhor 

19. Me derramar 
 
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 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 

     
20. Conheci um grande amigo 
 
Conheci um grande amigo  
Ele é filho de Deus Pai 
O Seu nome é Jesus Cristo,  
NEle a gente pode confiar,  

Jesus, Jesus,  
nEle a gente pode confiar. 
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8. Hoje é tempo 
 
Hoje é tempo de louvar a Deus 
Em nós agora  
habita o seu Espírito 
Então é só cantar  
e a Cristo exaltar 
E sua glória encherá esse lugar  

Vem louvar, vem louvar 
Vem louvar, vem louvar  

No meio dos louvores  
Deus habita 
E é seu prazer cumprir  
o que nos diz 
Então é só cantar  
e a Cristo exaltar 
E sua glória encherá esse lugar    
9. 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 os nossos olhos em Cristo  
Unidos iremos andar 

  
 
10. Jesus em Tua presença 
 
Jesus em Tua presença  
Reunimo-nos aqui 
Contemplamos Tua face  
E rendemo-nos a Ti 
Pois um dia a Tua morte  
Trouxe vida a todos nós 
E nos deu completo acesso  
Ao coração do Pai  

O véu que separava  
Já não separa mais 
A luz outrora apagada  
agora brilha 
E cada dia brilha mais 
Só pra Te adorar  
E fazer Teu nome grande 
E Te dar o louvor que é devido 
Estamos nós aqui! 
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11. Rio de vida  
Jesus, tu és um rio de vida 
Que corre do trono  
Do trono de Deus  
Jesus, tu és o que eras 
E o que há de vir 
E em ti todas as coisas 
Vieram a existir  
Pois tu nos amas 
E o Teu sangue nos libertou 
E nos constituíste reino 
E sacerdotes para Deus 

 
Jesus, Jesus (homens) 
Maravilhoso és Jesus 
(mulheres) 

   
12. 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 trabalho 
e o teu trabalho  
é descançar em mim 
É meu somente meu  
todo trabalho 
e o teu trabalho  
é descançar em mim  

 
 

Não temas quando enfim 
tiveres que tomar decisão 
Entregue tudo a mim 
Confie  de todo coração 
  
13. Senhor te quero 
 
Eu te busco, te procuro ó 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. 
   
14. Grandioso és tu 
 
Senhor meu Deus  
quando eu maravilhado 
Os grandes feitos  
vejo da tua mão 
Estrelas mundos  
e trovões rolando 
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A proclamar  
teu nome na amplidão  

Então minh´alma  
canta a ti Senhor 
Grandioso és tu,  
grandioso és tu 
Então minh´alma  
canta a ti Senhor 
Grandioso és tu,  
grandioso és tu 

 
Quando atravesso  
bosques e florestas 
Ouvindo a brisa pássaros cantar 
O vejo além  
montanhas altaneiras 
O teu poder e glória proclamar   
Quando percebo  
que na cruz maldita 
Por teu amor  
Jesus morreu por mim 
E me livrou do jugo do pecado 
Ali vertendo sangue carmesim   
Quando afinal  
em resplendor e glória 
Jesus abrir as portas da mansão 
Eu quero estar  
de joelhos entre os santos 
Na mais humilde  
e vera adoração 
 
 
15. Te louvarei 
 

Perto quero estar 
Junto aos teus pés 
Pois prazer maior não há 
Que me render e te adorer 
Tudo o que há em mim 
Quero te ofertar 
Mais 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 

 
 
 
16. Te agradeço 
 
Por tudo que tens feito 
Por tudo o que vais fazer 
Por tuas promessas e tudo que 
és 
Eu quero te agradecer 
De 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 (2x) 

    


