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ADVENTO

(1) NAS ESTRELAS
Nas estrelas vejo a sua mão
e no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre terra e mar,
tudo ele é pra mim.
Eu sei o sentido do Natal,
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
Tudo ele é pra mim.
Até que um dia seu amor senti,
sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive longe lá no céu
sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está,
cada dia sinto seu cuidar.
Ajudando-me a caminhar
tudo ele é pra mim.
1

(2) SANTOS REIS (Reisado)
Pena Branca e Xavantinho
recolhido e adaptado por Ely Camargo

O galo cantou no oriente
surgiu a estrela da guia,
anunciando à humanidade
que o menino Deus nascia
em uma estrebaria.
Vinte e cinco de dezembro
não se dorme no colchão.
Deus menino teve a cama
de folhas secas no chão
pra nossa salvação.
Senhora, dona da casa,
óia a chuva no telhado.
Venha ver o Deus menino
como está todo moiado
com os três reis ao seu lado.
Deus lhe pague a bela oferta
que vos deu com alegria
os divinos Santos Reis,
São José e Santa Maria
há de ser vossa guia.
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(3) ANUNCIAÇÃO
Alceu Valença

Na bruma leve das paixões que vêm de dentro,
tu vens chegando pra brincar no meu quintal,
no teu cavalo peito nu, cabelo ao vento
e o sol quarando a nossa roupa no varal.
Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. [bis]
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido,
eu não duvido já escuto os teus sinais,
que tu virias numa manhã de domingo,
eu te anuncio nos sinos das catedrais.
(4) VAMOS NÓS FESTEJAR
música: Eurico Marchon
letra: Jonas Rezende

Vamos nós festejar,
hoje é tempo de cantar,
o Natal está aí.
Isto vem relembrar
a mensagem nuclear:
nosso Deus chegou aqui.
Tudo canta: É Natal!
Também canto: É Natal!
Nosso mundo assim tem mais sentido.
Nada mais é fatal,
vence o Bem sobre o Mal,
Porque Deus é nosso grande amigo.
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(5) BANDEIRA DO DIVINO
Vítor Martins e Ivan Lins

Os devotos do Divino vão abrir sua morada
pra bandeira do Menino ser bem-vinda, ser louvada!
Ai ai!
Deus, nos salve esse devoto pela esmola em Vosso nome,
dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome!
Ai ai!
A bandeira acredita que a semente seja tanta
que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa!
Ai ai!
Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita,
que o homem seja livre, que a justiça sobreviva!
Ai ai!
Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia,
a bandeira segue em frente atrás de melhores dias!
Ai ai!
No estandarte vai escrito que Ele voltará de novo,
e o Rei será bendito, Ele nascerá do povo!
Ai ai!
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(6) NATAL BRASILEIRO
Hoje é Natal no país do café,
há regozijo e festejo no lar.
Com outros povos cristãos e de fé,
mais um Natal vamos nós festejar.
Sem azevinho, sem eira ou festão,
sem campanários nevados de frio,
mas com palmeiras, com sol de verão,
nosso Natal tem seu próprio feitio.
A mesma história do Infante Jesus
temos cantado mil vezes também.
Horas de encanto, de paz e de luz
traz o Natal da criança em Belém.

(7) ISAÍAS 9:6
Seu nome é Maravilhoso [3 vezes]
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Seu nome é Conselheiro [3 vezes]
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Seu nome é Deus Forte [3 vezes]
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
5

Seu nome é Maravilhoso,
Seu nome é Conselheiro,
Seu nome é Deus forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

PÁSCOA

(8) DA GLÓRIA PARA A CRUZ
Dos céus Jesus veio a nós pra nos guiar.
Sim, da glória para a cruz pra nos salvar.
Foi da cruz até a morte e da morte para o céu
e pra sempre Rei será.
Deus, eu te exaltarei,
e pra sempre vou louvar-te.
Eu sou grato a ti, Senhor.
Pois me deste nova vida.
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(9) O GRÃO
Flávio Irala e Armindo Trevisan

Se o grão não morrer debaixo da terra,
não virá a espiga alegrar a mesa.
Se o grão resistir ao vento e à chuva,
não terá o vinho o vigor da uva.
Se o grão não morrer na mó do moinho,
o corpo estará cada vez mais sozinho.
Se o grão se entregar à força do pão,
convívio haverá na ressurreição.
(10) MANTOS E PALMAS
Mantos e palmas espalhando vai
o povo alegre de Jerusalém.
Lá, bem ao longe, se começa a ver
o Filho de Deus que montado vem.
Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação,
prorrompem em voz triunfal:
Hosana, hosana ao Rei! [2x]
Todos na estrada de Jerusalém
um dia também poderemos cantar
a Jesus Cristo que virá outra vez
para levar-nos ao eterno lar.
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(11) RESSUSCITOU, GLÓRIA, ALELUIA
Louvem a Deus, ele é justo e bom,
ressuscitou, glória, aleluia!
Hoje resplende da graça o dom.
Cantemos ao Senhor, aleluia.
Sua vitória traz salvação,
ressuscitou, glória, aleluia!
Todo o universo faz louvação.
Cantemos ao Senhor, aleluia.
Não morrerei, viverei a cantar
ressuscitou, glória, aleluia!
As maravilhas tão grandes, sem par.
Cantemos ao Senhor, aleluia.
Vida nova da morte surgiu,
ressuscitou, glória, aleluia!
É dia de festa e de alegria,
cantemos ao Senhor, aleluia.
Louvem a Deus, criaturas do céu
ressuscitou, glória, aleluia!
Lua e sol, junto com as estrelas,
cantemos ao Senhor, aleluia.
Louvem também os que vivem na terra.
Ressuscitou, glória, aleluia!
E o vasto mar, tudo que ele encerra,
cantemos ao Senhor, aleluia.
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Povos todos, humildes e grandes
ressuscitou, glória, aleluia!
Jovens, entoem um canto vibrante,
cantemos ao Senhor, aleluia.
Velhos, crianças, com todo fervor.
Ressuscitou, glória, aleluia!
Cantem louvor a seu grande amor.
Cantemos ao Senhor, aleluia.
Glória a Deus nas alturas do céu,
ressuscitou, glória, aleluia!
Somos o povo que Deus escolheu,
cantemos ao Senhor, aleluia.
Todos juntos, cantemos louvor,
ressuscitou, glória, aleluia!
Deus nos ama, glória ao Senhor.
Cantemos ao Senhor, aleluia.
(12) GLÓRIA PRA SEMPRE
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor,
Ao Leão de Judá,
À Raiz de Davi, que venceu e o Livro abrirá.
O céu, a terra e o mar
e tudo o que neles há
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
9

Ele é o Senhor!
Ele é o Senhor!
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor!

PENTECOSTES

(13) EU NAVEGAREI
Eu navegarei
no oceano do Espírito.
E ali adorarei
ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito
que desce como fogo,
vem como em Pentecostes
e enche-me de novo.
10

Eu adorarei
ao Deus da minha vida
que me compreendeu
sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito
Que desce como fogo,
vem como em Pentecostes
e enche-me de novo.

(14) ESPÍRITO DO TRINO DEUS
Daniel Iverson (1890- )
Arr. George W. Ridout

Espírito do Trino Deus, vem sobre nós.
Espírito do Trino Deus, vem sobre nós.
Quebranta-nos, consola-nos.
Transforma-nos, transborda-nos.
Espírito do Trino Deus, vem sobre nós.
Espírito do Trino Deus, opera em nós.
Espírito do Trino Deus, opera em nós.
Quebranta-nos, consola-nos,
Transforma-nos, transborda-nos.
Espírito do Trino Deus, opera em nós.
Amém.
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(15) ENCHE-ME ESPÍRITO
Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar.
Eu, menor dos Teus vasos, posso muito transbordar.
Oh! Dá-me falar cada dia, com salmos hinos de amor!
Oh! Dá-me viver cada dia com gratidão e louvor!
Enche-me Espírito, ...
Oh! Dá-me viver cada dia com sobriedade e temor,
em sujeição uns aos outros como convém no Senhor.

CRISTO
REI DO UNIVERSO
(16) REI DAS NAÇÕES
Grandes são as Tuas obras,
Senhor todo-poderoso,
justos e verdadeiros são os teus caminhos.
12

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 Teus atos de justiça se fizeram manifestos.
(17) O REI DA GLÓRIA
O Rei da glória, o Rei dos reis,
Senhor dos senhores,
Soberano Deus.
É Jesus, É Jesus, É Jesus!
Desceu da glória e homem se fez,
varão de dores, servo sofredor.
Padeceu, sim, Jesus padeceu!
Sim, Cristo entregou Sua vida.
De forma espontânea, Ele a deu.
Ninguém poderia obrigá-Lo,
Foi Seu próprio amor que O moveu.
Por isso reina acima dos céus
e tem o nome capaz de nos salvar.
É Jesus, só Jesus, só Jesus!
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Virá em breve, o Rei dos reis.
Vestido em glória,
com todo o Seu poder voltará.
Sim, Jesus voltará!

MOMENTOS DO CULTO

ADORAÇÃO
(18) LOGO DE MANHÃ
música e letra: Aristeu Pires Junior

Logo de manhã, quero Te buscar,
Tua voz ouvir, Teu amor sentir.
Estender as mãos para Te louvar,
derramar meu coração sobre o Teu altar.
14

Pois Tu sabes bem
tudo quanto há em mim.
Vou Te seguir
e Te amar até o fim.
E no fim do dia,
quando o sol se for,
Te adorarei, Te darei louvor.
Mesmo escura a noite,
brilha a Tua luz.
Em Teus braços, eu descanso,
meu Senhor Jesus.
(19) PAI DE AMOR
Pai de amor, gosto tanto de Ti! [bis]
Te amo, Te quero e prostrado Te adoro,
Pai de amor, gosto tanto de Ti.
Meu Jesus, amoroso Tu és! [bis]
Tu nos libertaste, o Espírito enviaste,
meu Jesus, amoroso Tu és.
Santo Espírito Consolador! [bis]
Tu nos santificas e em nós sempre habitas,
Santo Espírito Consolador.
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(20) CELEBRAÇÃO E SERVIÇO
música: Eurico Marchon
letra: Jonas Rezende

Vamos, juntos, companheiros,
celebrar o amor divino
nesta festa que é de música e de luz!
Mas é bom saber primeiro
que o cristão tem o destino
de encarnar o amor-serviço de Jesus.
Temos de ser conscientes
das tarefas desta vida,
da missão que o Cristo nos confiou.
Não existe outro caminho
de mostrar com nossos gestos
nosso amor por Quem o mundo amou.
O sorriso desta hora é o descanso do guerreiro
do que entende, aqui e agora, o que é ser um cristão.
Nossa música e alegria é a poesia da esperança,
não é forma de alienação.
(21) DIGNO ÉS DE GLÓRIA
Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos [2x]
pra o Teu nome exaltar.
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Porque grande és Tu,
maravilhas fazes Tu.
Não há outro igual a Ti.
não há outro igual a Ti.

(22) TUAS OBRAS TE COROAM
Henry Van Dyke, 1907
Adapt. Isaac Nicolau Salum, 1940
Arranjo do quarto movimento da Nona
Sinfonia (coral), 1826 d
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Tuas obras Te coroam como um halo de esplendor!
Astros, anjos, céus entoam hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar,
aves e sonoras fontes formam coro singular!
Nós mortais, por Ti, remidos, Deus de glória, Deus de amor,
corações aos céus erguidos, celebramos Teu louvor!
Revelaste amor profundo, insondável, sem igual,
enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida, és do bem inspirador,
Tua graça nos convida a viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal,
cantaremos gratos hinos na jornada, até o final.
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(23) CANÇÃO DA CHEGADA
Valdomiro de Oliveira e Flávio Irala
Estamos aqui, Senhor,
viemos de todo lugar,
trazendo um pouco do que somos
pra nossa fé partilhar.
Trazendo nosso louvor,
um canto de alegria,
trazendo nossa vontade
de ver raiar um novo dia.
Estamos aqui, Senhor,
cercando esta mesa comum,
trazendo ideias diferentes,
mas, em Cristo, somos um.
E quando sairmos daqui,
nós vamos para voltar
na força da esperança
e na coragem de lutar.

(24) BENDITO SEJA SEMPRE O CORDEIRO
De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão Te louvar.
De todas culturas, línguas e nações.
no tempo e no espaço, virão Te adorar.
18

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, Raiz de Davi.
Bendito seja o seu Santo Nome,
Cristo Jesus presente aqui.
Lá, lá, laiá, laiá, lá, laia
Remidos comprados, grande multidão,
muitos virão Te louvar.
O povo escolhido, Teu reino e nação,
No tempo e no espaço, virão Te adorar.
E a nós, só nos cabe tudo dedicar
oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
e a vida no Teu altar
pra Teu louvor!
(25) EM TUA PRESENÇA
Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui.
Contemplando Tua face, rendemo-nos a Ti.
Pois um dia a Tua morte deu 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 santo.
E Te dar o louvor que é devido,
estamos nós aqui.
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(26) 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.
(27) VAMOS ADORAR A DEUS
Vamos adorar a Deus! [bis]
Vamos invocar Seu Nome!
Vamos adorar a Deus!
Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos.
Amém.
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(28) GRANDIOSO ÉS TU
Carl Boberg, 1886
Trad. Nathanael Emmerich, 1959
Melodia tradicional sueca
Harm. Em “Blankerburg Lider”

Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado,
os grandes feitos vejo da Tua mão
estrelas, mundos de trovãos rolando
a proclamar Teu nome na amplidão.
Canta minh’alma, então, a Ti, Senhor:
“Grandioso és Tu, grandioso és Tu!”
Quando atravesso bosques e florestas,
ouvindo, à brisa, pássaros cantar;
ou 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 hei de estar de joelhos entre os santos,
na mais humilde e vera adoração.
E, então, cantar eternamente ali:
“Grandioso és Tu, grandioso és Tu!”

21

(29) DEUS ESTÁ AQUI
Deus está aqui,
tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como o amanhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Deus está em ti, ...
Deus está em nós, ...

(30) ADORADOR
Esta canção é só para Ti.
Tu és o motivo primeiro
do meu louvor, da adoração,
do meu amor mais sincero.
Levanto minhas mãos no santuário,
elevo minha voz para cantar
de toda Tua glória e majestade
e graça que me fazem declarar:
HOMENS

Tu és o meu Senhor,
a Teus pés estou.
Eu quero Te servir
como adorador.
22

MULHERES

És o meu Rei.
Prostrado, ó Deus,
com o que sou,
adorador.

CONFISSÃO

(31) PERDÃO, SENHOR
Se sofrimento Te causei, Senhor;
se a meu exemplo, o fraco tropeçou;
se em Teus caminhos, eu não quis andar,
perdão, Senhor!
Se vão e fútil foi o meu falar;
se a meu irmão não demonstrei amor;
se ao sofredor não estendi a mão,
perdão, Senhor!
Se indiferente foi o meu viver;
tranqüilo e calmo, sem lutar por Ti;
devendo estar bem firme no labor,
perdão, Senhor!
Escuta, ó Deus, a minha oração,
e vem livrar-me de incertezas mil;
transforma este pobre pecador,
amém, Senhor!
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(32) SONDA-ME, Ó DEUS
James Edwin Orr
Tra. Werner Kaschel
Melodia tradicional Maori
Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração:
Prova-me, ó Pai, Te peço em oração
De todo mal liberta-me, Senhor,
Até da transgressão que oculta for.
Vem me lavar dos pecados meus,
Conforme prometeste, meu bom Deus.
Fazer-me arder e consumir de amor,
Pois quero magnificar, Senhor.
Todo o meu ser não considero meu;
Quero gastá-lo no serviço Teu.
Minhas paixões Tu podes dominar,
Pois Tu, Senhor, vieste em mim morar.
Lá do alto céu o avivamento vem
E que comece em mim, seguindo além.
O Teu poder, as bênçãos, Teu favor
Concede aos que são Teus, ó Pai de amor.
Amém.
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(33) AO ORARMOS, SENHOR
Ao orarmos, Senhor,

vem encher-nos com Teu amor
Para o mundo agitado esquecer,
cada dia sua vida viver.
Nossa vidas vem, pois, transformar,
refrigério pra alma nos dar.
E agora, com nossos irmãos,
reunimo-nos aqui em oração.

(34) SIM, TEU AMOR QUEBRANTA
MEU CORAÇÃO
Sim, Teu amor quebranta meu coração
e o faz em pedaços.
Toma e faze-o novo em Ti, Senhor.
Me rendo aos Teus pés
para louvar-te, para adorar-te.
Sim, teu amor quebranta meu coração.
E quando venho a Ti Jesus,
não há forma de resistir.
Me rendo ante o Teu trono.
Só assim é que eu sou feliz,
junto a Ti, Senhor.
Sim teu amor quebranta meu coração
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(35) TEU OLHAR
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder,
e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor.
Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração.
Sei que tudo podes ver bem dentro de mim.
Leva a minha vida a uma só verdade:
que quando me sondas, nada posso ocultar.
Sei que a Tua fidelidade
leva a minha vida mais além
do que eu possa imaginar.
Sei e não posso negar
que os Teus olhos sobre mim
me enchem com Tua paz.

EDIFICAÇÃO
(36) BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
Buscai primeiro o Reino de Deus
e a sua justiça
e as demais coisas lhe serão acrescentadas.
Aleluia, aleluia!
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Não só de pão o homem viverá,
mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus.
Aleluia, aleluia!
Pedi, pedi e dar-se-vos-á,
buscai, buscai e achareis.
Batei, batei e abrir-se-vos-á.
Aleluia, aleluia!
(37) PALAVRA
Irene Gomes

Palavra não foi feita para dividir ninguém
Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem,
onde o amor vai e vem.
Palavra não foi feita para dominar,
destino da palavra é dialogar.
Palavra não foi feita para opressão,
destino da palavra é união.
Palavra não foi feita para a vaidade,
destino da palavra é a eternidade.
Palavra não foi feita pra cair no chão,
destino da palavra é o coração.
Palavra não foi feita para semear
a dúvida, a tristeza e o mal estar.
Destino da palavra é a construção
de um mundo mais feliz e mais irmão.
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SANTA CEIA / COMUNHÃO
(38) SABER AMAR
(Canção católica)

Saber amar é colher a flor
e cultivar o que Deus plantou;
é ouvir a voz da razão
e só seguir sua direção.
Saber amar é dizer amém
e superar o mal pelo bem;
é abrir sempre o coração
para pedir e dar o perdão.
Saber amar é compreender
e encontrar sempre o outro ser;
é sorrir um sorriso a mais
e construir um mundo de paz.
Saber amar é plantar o amor
e confiar em Nosso Senhor;
abraçar sempre o nosso irmão
e caminhar estendendo a mão.
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(39) POR UM PEDAÇO DE PÃO
letra e música: Pe. Zezinho, S.J.

Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho,
eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho.
Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho,
eu também vi muita gente encontrar novamente
o caminho do céu,
eu também vi muita gente voltar novamente
ao convívio de Deus.
Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho
Deus se tornou refeição e se fez o caminho.
Por um pedaço de pão. [4 vezes]
Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida
eu já vi mais de um irmão desiludido da vida.
E por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho,
vi quem dizia ser crente perder de repente
os valores morais,
vi que o caminho da paz só se faz com justiça
e direitos iguais.
Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho,
eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho.
Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho,
vejo as nações em conflito e este mundo maldito
por não partilhar,
vejo a metade dos homens morrendo de fome,
sem Deus e sem lar.
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(40) CONVITE AO COMPROMISSO
Elza Tamez e Flávio Irala

Venham, celebremos a Ceia do Senhor.
Façamos todos juntos um enorme pão;
preparemos muito vinho, como em Caná.
Que as mulheres não esqueçam o sal
e os homens tragam o fermento!
Que venham muitos convidados:
cegos, surdos, coxos, presos, pobres!
Pronto. Sigamos a receita do Senhor.
Batamos todos juntos a massa com as mãos,
e vejamos com alegria como cresce o pão.
Que as mulheres não esqueçam o sal
E os homens tragam o fermento!
Que venham muitos convidados:
Cegos, surdos, coxos, presos, pobres!
Porque hoje celebramos
o encontro com Jesus.
Hoje celebramos nosso compromisso
com o Reino.
Ninguém ficará com fome. [3 vezes]
Ninguém.
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(41) A CEIA DO SENHOR
Jaci Maraschin

Partilhar o pão,
distribuir o vinho,
estender a mão
a qualquer vizinho.
Alargar o chão,
retirar o espinho,
abraçar o irmão,
não ficar sozinho.
O pão da eucaristia é mais que pura massa,
é feito de alegria, é dado a nós de graça.
O vinho consagrado é mais do que bebida:
é sangue derramado que dá sustento à vida
Jesus, em qualquer parte, és mais que forma e rito:
és pão que se reparte no mundo injusto, aflito.
Permite que este trigo na terra amadureça,
e a fome do mendigo, enfim, desapareça.

(42) AMOR POR MIM
Este é o Meu corpo partido por ti.
Dá salvação e dá a paz.
Toma e come.
E quando fizeres, faze-o em amor por mim.
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Este é Meu sangue vertido por ti.
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe.
E quando fizeres, faze-o em amor por mim.

(43) CANÇÃO DOS HERDEIROS
música e letra: Arlindo Moniz
Não importa de onde venhas, meu irmão!
Nossa casa será tua, será teu meu coração!
Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão!
Não importa de onde venhas, meu irmão!
Nosso Pai fez esse mundo p’ra nós todos.
Todos nós somos herdeiros desse chão.
Quem se diz dono da terra e não trabalha
não comunga os ideais de um bom cristão.
Não importa de onde venhas, meu irmão!
Nossa casa será tua, será teu meu coração!
Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão!
Não importa de onde venhas, meu irmão!
Eu também me desgarrei p’ra outras terras.
Sepultei a minha alma e o coração.
Mas um dia me encontrei e estou aqui
convidando todos vós à Comunhão.
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(44) ÉS SOBRE TODOS
És sobre todos, és Rei dos reis.
És sobre todos, o Teu nome adorarei.
És sobre todos, governas com Tuas mãos
sobre todo reino e nação.
És sobre todos, controle tens.
És sobre todos, do saber, de todo bem.
És sobre todos, da Terra e todo ser.
Não há nada sem o Teu querer.
Mesmo assim vieste nos salvar
e morte atroz vieste suportar.
Qual a flor pisada no caminho,
sofreste a dor e foi por mim, foi por mim.
(45) DE JOELHOS
De joelhos, partamos nosso pão. [bis]
Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol,
Senhor, tem pena de mim!
De joelhos, unidos no beber. [bis]
Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol,
Senhor, tem pena de mim!
De joelhos, louvemos nosso Deus. [bis]
Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol,
Senhor, tem pena de mim!
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(46) HAJA PAZ NA TERRA
Haja Paz na Terra, a começar em mim.
Haja Paz na Terra, a começar em mim.
Irmãos nós todos somos, filhos do mesmo Deus.
Juntos, pois, caminhemos, na paz que vem dos Céus.
A começar em mim, prometo a meu Senhor
que a cada passo que eu der, e seja onde for,
a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor.
Haja Paz na Terra, a começar em mim.
(47) COMUNHÃO
Este é o corpo, a porção do Senhor
que Ele deixou pra O Servir.
É a igreja, o povo de Deus.
Mas é bem mais que isso:
é o repartir da alma e do pão,
é ser mais que amigo, é ser mais que irmão,
é ser sensível à necessidade,
é falar manso e falar a verdade,
é dividir e doar simpatia,
é prosseguir com a graça e alegria
de ser com o outro só um coração.
É viver o milagre de Deus, comunhão
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(48) CIO DA TERRA
Chico Buarque e Milton Nascimento

Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo,
forjar no trigo o milagre do pão
e se fartar de pão.
Decepar a cana, recolher a garapa da cana,
roubar da cana a doçura do mel,
se lambuzar de mel.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra,
cio da terra, propícia estação
e fecundar o chão.

(49) CANÇÃO DA CAMINHADA
Simei Monteiro

Se caminhar é preciso, caminharemos unidos,
e nossos pés, nossos braços, sustentarão nossos passos.
Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história,
mas uma Igreja que vai em esperança solidária.
Se caminhar é preciso, caminharemos unidos,
e nossa fé será tanta que transporá as montanhas.
Vamos abrindo fronteiras, onde só havia barreiras,
pois somos um povo que vai em esperança solidária.
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Se caminhar é preciso, caminharemos unidos,
E o Reino de Deus teremos como horizonte de vida.
Compartiremos as dores, os sofrimentos e penas,
levando a força do amor em esperança solidária.
Se caminhar é preciso, caminharemos unidos,
e nossa voz no deserto fará brotar novas fontes.
E a nova vida na terra será antevista nas festas.
É Deus que está entre nós em esperança solidária.

(50) CÁLIX BENTO
adaptação: Tavinho Moura

Ó Deus, salve o oratório [bis]
onde Deus fez a morada, oiá meu Deus!
Onde Deus fez a morada, oiá!
Onde mora o cálix bento [bis]
e a hóstia consagrada, oiá meu Deus!
E a hóstia consagrada, oiá!
De Jessé nasceu a vara [bis]
da vara nasceu a flor, oiá meu Deus!
Da vara nasceu a flor, oiá!
E da flor nasceu Maria [bis]
de Maria o Salvador, oiá meu Deus!
De Maria o Salvador, oiá!
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CONSAGRAÇÃO

(51) ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
(Canção católica)

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor,
onde houver ofensa, que eu leve o perdão,
onde houver discórdia, que eu leve a união,
onde houver dúvida, que eu leve a fé,
onde houver erro, que eu leve a verdade,
onde houver desespero, que eu leve a esperança,
onde houver tristeza, que eu leve alegria,
onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido,
amar que ser amado,
pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado
e é morrendo que se vive
para a VIDA ETERNA.
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(52) CONSAGRAÇÃO
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. (2x)
A honra, a Glória, a força e o poder
ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. (2x)
(53) A COMEÇAR EM MIM
A começar em mim, quebra corações
pra que sejamos todos um, como tu és em nós.
Onde há frieza, que haja amor.
Onde há ódio, o perdão.
Para que teu corpo cresça assim
rumo à perfeição!
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(54) DEUS DA ALEGRIA
adaptação: música de “Michael”
letra católica

Subirei ao vosso altar, Aleluia!
Quão alegre é o meu cantar, Aleluia!
Vosso nome louvarei, Aleluia!
Muitas graças eu darei, Aleluia!
O perdão vou implorar, Aleluia!
Vossa graça invocar, Aleluia!
Minha oferta eu farei, Aleluia!
E no altar colocarei, Aleluia!
Nossa vida está em festa, Aleluia!
Deus em nós se manifesta, Aleluia!
Ele é o Deus da alegria, Aleluia!
Ele é o Sol que se irradia, Aleluia!
Dá-nos vida exuberante, Aleluia!
Seu amor é amor constante, Aleluia!
Viveremos pra servir, Aleluia!
E o próximo assistir, Aleluia!
(55) A BELEZA DE CRISTO
(Canção cristã tradicional)
Que a beleza de Cristo se veja em mim!
Toda a sua admirável pureza e amor!
Ó Tu, Chama Divina,
todo o meu ser refina
’té que a beleza de Cristo se veja em mim!
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(56) CONSAGRAÇÃO
Seja o meu canto para sempre só pra te louvar
Seja, tão somente, eternamente pra te adorar;
Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar,
Mas possa eu trazer na mente
Que tu és quem o dá!
Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar;
No procedimento, o exemplo aos fiéis levar;
Na pureza grande e também na fé e no amor,
mas possa eu lembrar-me sempre
que dependo de ti, Senhor!
(57) UM VASO NOVO
Eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro:
quebra a minha vida
e faze-a 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 faze-a de novo,
eu quero ser, eu quero ser
um vaso novo.
40

(58) MINHA CASA E EU
Encha o meu lar com Tua presença.
Só Tu és digno de reverência.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor,
minha casa e eu serviremos ao Senhor,
minha casa e eu serviremos ao Senhor,
serviremos ao Senhor.
Comprometidos em viver em santidade,
dobrando os joelhos só para ti.
Minha casa e eu...
Orando juntos, ficando juntos,
tempestades resistiremos, confiando no Senhor.
Lado a lado, pais e mães,
irmãos e irmãs em harmonia e amor.
(59) CULTO E COMPROMISSO
adaptação: música de “Five Hundred Miles”
letra: Jonas Rezende

Nesta hora de alegria
ouço a voz do Libertador
que me mostra sempre a Senda do Amor.
Quero, pois, corresponder
de meu Deus a preocupação
e hoje e sempre vou viver o Amor-Ação.
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(60) MOMENTO NOVO
E. Cardoso, T. Junker, D. Affini,
E. Soares, P.R. Garcia, D. Schutzer

Deus chama a gente pr’um momento novo
de caminhar junto com Seu povo,
é hora de transformar o que não dá mais!
Sozinho, isolado ninguém é capaz.
Por isso, vem!
Entra na roda com a gente também.
Você é muito importante!
Vem!

bis

Não é possível crer que tudo é fácil,
há muita força que produz a morte,
gerando dor, tristeza e desolação,
é necessário unir o cordão!
A força que hoje faz brotar a vida
atua em nós pela Sua Graça.
É Deus quem nos convida pra trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar!
(61) QUE A GRAÇA DO SENHOR
Que a graça do Senhor Jesus
e o amor de Deus, o Pai
e a comunhão, a comunhão do Espírito reinem aqui
e para sempre, para sempre, para sempre, Amém!
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(62) A ÁGUA
Simei Monteiro e Albete Correia

Aqui chegando, Senhor,
que poderemos te dar?
— Um simples coração
e uma vontade de cantar.
Recebe nosso louvor
e tua paz vem nos dar.
A tua graça, Senhor,
melhor que a vida será,
o teu amor em nós
será manancial
de água boa a jorrar
pra nossa sede estancar.
(63) LAVAPÉS
Jaci Maraschin

Jesus, Tu reuniste os Teus amigos
e lhes lavaste os pés humildemente,
e enviaste-os, logo após, entre os perigos
de um mundo desumano e incoerente.
Também pediste que esse Teu exemplo
se repetisse em nós e que, ao invés
de nos fecharmos em Teu santo templo,
saíssemos lavando ainda outros pés.
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Na poeira das estradas desta vida,
vem nossos pés lavar, tão doloridos;
vem dar-nos mãos que acalmem a ferida
dos que ainda longe estão de Ti, perdidos.
Senhor, que os nossos pés, assim lavados,
nas águas transparentes de Tuas fontes,
indiquem sempre a cura dos pecados
e resplandeçam belos sobre os montes.

(64) UM CORAÇÃO PARA AMAR
Um coração para amar, prá perdoar e sentir,
para chorar e sorrir ao me criar Tu me deste.
Um coração prá sonhar, inquieto e sempre a bater,
ansioso por entender as coisas que Tu disseste.
Eis que eu venho Te dar, eis o que eu ponho no altar
toma, Senhor, que ele é Teu - meu coração não é meu.
Quero que o meu coração seja tão cheio de paz,
que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor.
Quero que a minha oração possa me amadurecer,
leve-me a compreender a conseqüência do amor.
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CERTEZA DA FÉ

(65) INFINITAMENTE MAIS
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano.
Tens os teus caminhos, tens Teus próprios planos.
Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel.
Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso.
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
e me coloco em tuas mãos, pois és fiel.
Fiel é tua Palavra, ó Senhor!
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor!
Pois sei em quem tenho crido,
também sei que és poderoso
pra fazer infinitamente mais. (2x)
Do que tudo que pedimos, infinitamente mais.
Do que tudo que sentimos, infinitamente mais.
Do que tudo que pensamos, infinitamente mais.
Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais.
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(66) TU ÉS FIEL, SENHOR
Thomas Obediah Crisholm, 1923
Trad. Joan Sutton, Lídia Bueno e Hope Silpa, 1960
William Marion Runyan, 1923

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, fiel assim.
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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(67) MARAVILHOSA GRAÇA

VOZES
MASCULINAS

Graça tão maravilhosa é a graça de Jesus!
Alta como o firmamento, alta e sem fim!
Graça quão maravilhosa!
Suficiente a mim!

TODOS

Graça quão maravilhosa é a de Jesus!
Como o firmamento e sem fim!
É maravilhosa! É tão grandiosa!
É suficiente para mim!

VOZES
FEMININAS

Maravilhosa graça, maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Pois alivia minh’alma
e vivo em toda calma
pela maravilhosa graça de Jesus!

É maior que a minha vida inútil,
é maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei
e glória Lhe dai!

Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz.
O seu poder transforma o pecador falaz.
Ela abranda o meu fardo
gozo de Deus o agrado
pela maravilhosa graça de Jesus!
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Maravilhosa graça, traz vida perenal.
Por ela perdoado vou à mansão real.
’Stou salvo com a verdade
e vivo a eternidade
pela maravilhosa graça de Jesus!
(68) VENCENDO VEM JESUS
(Música do Hino 312 He; Letra: JBSJ)

Sobre a terra brasileira,
nas cidades, no sertão,
pela força do Evangelho,
com poder de salvação,
pelo amor dos pecadores,
desdobrando o seu pendão,
vencendo vem Jesus.
Glória, glória, aleluia [3 x]
Vencendo vem Jesus
Contra a injusta prepotência,
qualquer forma de opressão,
contra a fria indiferença,
contra os erros da omissão,
conclamando sua Igreja
a lutar com decisão,
vencendo vem Jesus.
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Não importam resistências,
nem violentas reações,
contra a graça nada podem
tão precárias posições.
A favor dos oprimidos
sem humanas condições,
vencendo vem Jesus.
Muitos golpes de surpresa
temos todos de enfrentar,
dias tristes de incerteza,
de amargura e de pesar.
Mas do Céu vem a firmeza
para os golpes suportar,
vencendo vem Jesus.
Pela causa da justiça,
pela paz e pelo amor,
pela “ordem e progresso”
vamos cheios de fervor.
Nosso ilustre campeão
incutindo-nos valor,
vencendo vem Jesus.
Já se ouve o som festivo
são os hinos de louvor;
somos salvos, somos crentes,
confiamos no Senhor.
Ei-lo à frente, nosso Guia,
nosso Deus e Salvador,
vencendo vem Jesus.
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(69) SOBRE AS ONDAS DO MAR
Oh! Porque duvidar, sobre as ondas do mar,
quando Cristo caminho abriu?
Quando forçado és contra as ondas lutar,
seu amor a ti quer revelar.
Solta o cabo da nau,
toma o remo nas mãos
e navega com fé em Jesus:
e, então, tu verás que bonança se faz,
pois, com Ele, seguro serás.
Trevas vêm te assustar, tempestades no mar?
Da montanha o Mestre te vê.
E, na tribulação, Ele vem socorrer,
sua mão bem te pode suster.
Podes tu recordar, maravilha sem par?
No deserto ao povo fartou.
E o mesmo poder Ele sempre terá,
pois não muda e não falhará.
Quando pedes mais fé, Ele ouve, oh! Crê!
Mesmo sendo em tribulação.
Quando a mão de poder o teu ego tirar,
sobre as ondas poderás andar.
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(70) PRA DEUS NÃO HÁ IMPOSSÍVEIS
Se o vento contrário ou mesmo o temporal
te surpreender em pleno mar,
maneja bem tua vela sem desanimar,
crendo que Deus de tudo pode te livrar.
Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim! [2 x]
E o Seu poder traz segurança até o fim.
Remove montes e abre até o mar,
se for preciso pra te encorajar.
Deus é fiel, de certo cumprirá
toda promessa que nos fez.
Nem mesmo a morte poderá nos derrotar,
crendo que Deus de tudo pode te livrar.

(71) LIBERDADE
(Espiritual)

Liberdade, liberdade,
liberdade para mim.
Antes de um escravo ser, eu prefiro morrer
e no céu com Jesus livre estar.
Não mais pranto, não mais pranto
não mais pranto para mim.
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Subam preces, subam preces,
subam preces para mim.
Cantem hinos, cantem hinos,
cantem hinos para mim.
(72) AQUELE QUE HABITA
Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Senhor
onipotente, descansará.
Direi ao Senhor que Ele é o meu Deus. [3 vezes]
Amém.

LOUVOR
(73) SALMO 150
Louvai a Deus no seu santuário
e no firmamento, obra do seu poder.
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Louvai-o ao som da trombeta,
louvai-o com saltérios e com harpas,
louvai-o com adufes e danças,
com instrumentos de cordas e com flautas.
Louvai-o pelos seus poderosos feitos,
louvai-o consoante a sua muita grandeza.
Todo ser que respira louve ao Senhor.
Aleluia!
(74) ESTA É A CANÇÃO
Esta é a canção de quem tristezas não tem, não
que vive alegre, nunca está entregue
à dor de uma paixão.
Que odeia a guerra e, no entanto,
a beleza do céu e da terra vive a contemplar,
e que deseja que você também seja
feliz toda vida e o convida a cantar:
Vem, vem, vem cantar esta alegre canção, vem!
Entre na roda, o choro saiu de moda,
é a alegria que vem!
Mas não se torture, pois não há quem ature
ao lado de gente tristonha ficar,
a vida é linda e será mais ainda
ao ver que você está sorrindo a cantar!
Vem, vem, vem cantar...
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(75) SALMO 100
Celebrai com júbilo ao Senhor,
vós todos os habitantes da terra.
Servi ao Senhor com alegria,
apresentai-vos a Ele com cânticos.
Sabei que o Senhor é bom
e eterna a Sua bondade
e a Sua fidelidade
de geração em geração.
Aleluia, ale-aleluia. [4 vezes]
Amém.
(76) HÁ UMA LINDA CANÇÃO DE AMOR
(Canção cristã tradicional)

Há uma linda canção de amor dentro do meu coração
Cristo me dá plena paz e perdão, Oh, eu sou feliz!
Oh, eu sou feliz! Feliz!
Oh, eu sou feliz! Feliz!
Cristo me dá plena paz e perdão, Oh, eu sou feliz!
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(77) A VIDA EM FESTA
adaptação: música de “Meu Bom José”
letra: Jonas Rezende

Bondoso Deus, quanta alegria
eu descobri na minha vida:
caminhar Contigo é sempre festa,
é ver na noite a luz dia!
Eu descobri em Jesus Cristo,
Teu Filho Eterno, o Salvador,
que o dinamismo da existência
só pode ser o Teu Amor.
De que adiantam soluções
divorciadas do Evangelho?
Em Cristo, sempre, o homem novo
tem de vencer o homem velho.
(78) HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS
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 este lugar.
Vem louvar, (sim vem louvar). [bis]
No meio dos louvores, Deus habita.
E é Seu prazer cumprir o que nos diz.
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(79) O MEU LOUVOR
O meu louvor é fruto do meu amor por Ti Jesus,
de lábios que confessam o Teu nome.
É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti
e do Teu Espírito que habita em mim,
que habita em mim.
Ainda que as trevas venham me cercar,
ainda que os montes desabem sobre mim,
meus lábios não se fecharão,
pra sempre hei de te louvar.
O meu louvor é fruto ...
Ainda que cadeias venham me prender,
ainda que os homens se levantem contra mim,
meus lábios não se fecharão,
Prá sempre hei de te louvar.
(80) A PRIMAVERA
(cânone)
Doce canto vem no ar com a primavera,
flores lindas vão chegar com a primavera:
lírios, dálias, alecrins, violetas e jasmins!
O sol vai brilhar!
Passarinhos vão cantar com a primavera.
2a. Estrofe — Adaptação de Jonas Rezende
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Sinto eterna dentro em mim bela primavera,
como é bom viver assim com a primavera:
cravos, rosas, alecrins, violetas e jasmins!
O sol vai brilhar!
Cristo sempre em mim fará bela primavera!

(81) 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,
mui digno de ser louvado,
mais terrível do que falsos deuses.
Glória e majestade
estão diante dele.
Força e formosura,
no seu santuário.
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(82) CANTA AGORA MESMO A CRISTO
(Canção cristã tradicional)

Canta agora mesmo a Cristo!
Canta uma canção de amor!
Canta até na tempestade!
Canta ao sol de esplendor!
Canta as bênçãos desta vida!
Canta sob o céu e, então,
canta bem cedo, canta na lida,
canta até na escuridão!
Meu coração canta de alegria,
doce melodia, suave harmonia,
meu coração canta de alegria,
melodia de amor!

SÚPLICAS E ESPERANÇAS
(83) FAZE-ME CHEGAR
Faze-me chegar aos Teus rios, Senhor! [3 vezes]
Faze-me chegar, faze-me beber, faze-me viver.
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Faze-me beber dos Teus rios, Senhor! [3 vezes]
Faze-me chegar, faze-me beber, faze-me viver.
Faze-me viver nos Teus rios, Senhor! [3 vezes]
Faze-me chegar, faze-me beber, faze-me viver.

(84) DEUS MATERNO! (MY SWEET LORD!)
autor: George Harrison
adaptação: Eurico Marchon

Oh, Senhor da vida! Oh, Senhor das águas!
Possam nossos olhos ver o mundo com amor. (Aleluia!)
Seu amor, (Aleluia!), meu Senhor, (Aleluia!)
Deus de amor! (Aleluia!)
Oh, Senhor da vida! Oh, Senhor das águas!
Possam nossos povos receber sua luz. (Aleluia!)
Nosso eterno, (Aleluia!) mais que terno, (Aleluia!)
Deus materno! (Aleluia!)
Oh, Senhor da vida! Oh, Senhor das águas!
Possam novos tempos nos trazer sua paz. (Aleluia!)
Deus amigo, (Aleluia!), inaudito, (Aleluia!)
Amorável! (Aleluia!)
Oh, Senhor da vida! Oh, Senhor das águas!
Possam nossos corpos ser sua habitação. (Aleluia!)
Oh Senhor, (Aleluia!), nosso guia, (Aleluia!)
Protetor! (Aleluia!)
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(85) SALMO 30
Simei Monteiro
O choro pode durar uma noite inteira
mas a alegria vem pela manhã
1. Eu Te exaltarei, ó Deus, porque Tu me libertaste:
converteste o meu pranto em folguedos e canções.
2. Eu Te exaltarei, ó Deus, porque Tu me protegeste,
quando muitos me humilhavam e zombavam do que fiz.
3. Eu Te exaltarei, ó Deus, porque Tu me socorreste,
quando estava enfermo e triste e com tanta precisão.
4. Ouve, ó Deus, o meu clamor que eu ergo em esperança.
Quero agradecer, agora, Tua grande compaixão.

(86) JESUS CRISTO
ESPERANÇA PARA O MUNDO
música: Edmundo Reinhardt e João Gottinari
letra: Silvio Meincke

Um pouco além do presente,
alegre o futuro anuncia
a fuga das sombras da noite,
a luz de um bem novo dia.
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Venha o teu Reino, Senhor!
A festa da vida recria!
A nossa espera e ardor,
transforma em plena alegria!
A nossa espera e ardor,
transforma em plena alegria!
Aiê - eia, aiê - aê - aê
Botão de esperança se abre,
prenúncio da flor que se faz.
Promessa da tua presença
que vida abundante nos traz.
Saudade da terra sem males,
do Éden de plumas e flores,
da paz e justiça irmanadas,
num mundo sem ódio nem dores.
Saudade de um mundo sem guerras,
anelos de paz e inocência:
de corpos e mãos que se encontram,
sem armas, sem morte, violência.
Saudade de um mundo sem donos,
ausência de fortes e fracos.
Derrota de todos sistemas
que criam palácios, barracos.
Já temos preciosa semente,
penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente,
tu vens e virás sem demora.
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(87) AMIGO É
É! Amigo é um passarinho que vem te acordar
e vem te avisar que a noite já passou
que amanheceu e uma estrela no jardim brilhou.
E é o sol que amigo é
está lá fora só pra te lembrar
que o dia que começa um novo amigo é
pois traz a chance de recomeçar!
É! Amigo é a natureza ou alguém que te quer.
Todo sonho que você procura realizar
no amigo você vai encontrar!
É! Amigo é uma pessoa pra te compreender.
Só ele vai saber seus medos e ajudar
quando você chorar tão triste te fará sorrir.
Porque ele tem, amigo tem
palavra certa que só traz a paz
não pensa em receber, só quer oferecer
sua amizade tão sincera. É!
É! Amigo é uma certeza de uma companhia
que te conduzirá no que melhor achar
tentando sempre o impossível para te ajudar.
Porque ele tem, amigo tem
um saber mágico pra te entender
e não importa se difere no pensar
amigo sempre ao teu lado está!
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(88) ORAR É AMAR
adaptação de canção tradicional evangélica

A melhor oração é amar,
a melhor oração é amar.
Se não podes amar, tu precisas orar,
a melhor oração é amar.
Meu Senhor, eu já posso orar,
meu Senhor, eu já posso orar.
Aprendi a amar, aprendi a perdoar,
meu Senhor, eu já posso orar.
(89) LAVOURAS E SONHOS
música e letra: Joel Marques

Como é lindo a gente ver
a planta na brotação!
É a vida que vem nascendo,
rasgando as entranhas do chão.
E o sertanejo se alegra,
a esperança não morre mais.
Quem tem lavouras e sonhos,
o arado não cega jamais.
Cai a chuva e mata a sede
da planta, que o sol vem beijar.
Mesmo assim, toda noite
tem reza p’ra Deus ajudar!
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A terra abraça o suor
da fronte do lavrador,
como se fosse uma gota
de orvalho na face da flor.
A recompensa é farta
e a roça por fim floresceu;
quem tem lavouras e sonhos
semente jamais se perdeu.
Como é lindo a gente ver
a mesa farta de pão!
Parecendo a Santa Ceia
no seio da religião.
O trabalhador não cansa
de plantar os seus ideais
nesta lavoura de sonhos
que a gente não colhe jamais.

(90) BRILHA, JESUS
Vejo a luz do Senhor que brilha,
bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo,
nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim!
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Brilha, Jesus! Mostra ao mundo a luz de Deus Pai.
Espírito de Deus, vem refulge em nós.
Faz transbordar sobre os povos Tua Graça e Perdão.
Vem ordenar que haja luz ó, Senhor!
Eis que chego ao Teu trono incrível,
mais finito ao intangível.
No Teu sangue precioso, eu ouso entrar.
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!
Contemplando Tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces,
cada dia de glória em glória.
Mostre sempre a Tua história.
Brilha em mim, brilha em mim!
(91) NUNCA PARE DE SONHAR
Ontem um menino que brincava me falou:
hoje é semente do amanhã.
Para não ter medo que este tempo vai passar,
não se desespere e nem pare de sonhar.
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá
Nós podemos tudo, nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será.
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(92) SINCERAMENTE
de “Vencedores por Cristo”

Sinceramente eu preciso encontrar
outro caminho, outra vida levar.
Sinto que existe um motivo melhor
para viver, por que lutar
sem iludir, só amar.
Ouço falar por aí sobre Deus,
e que nas trevas a luz ele traz.
E satisfaz suas vidas também.
Buscam o bem, gozam a paz,
Têm um motivo pra crer.
Vou correndo pra Deus [bis]
esperando um caminho melhor.
Se realmente é verdade o que ouvi;
são tantas coisas que posso sentir
que vão encher o vazio em mim.
Novas canções quero cantar,
quero este amor abraçar.
Vou correndo pra Deus [bis]
Certamente o caminho melhor.
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(93) XOTE DA VITÓRIA
Laan Mendes de Barros e João Francisco Esvael

Se perguntarem sobre o dia da vitória,
tu dirás com esperança:
tudo aqui vai melhorar.
O povo, alegre, realizará a História
e no fim do tempo certo,
a colheita se dará.
A fome haverá? Não!
Violência haverá? Não!
Se a nossa força for além da romaria
O Senhor da harmonia
afastará de nós a dor.
Lá laia laia laia laia laia (bis)
É caminhando com os olhos no futuro,
Clareando onde é escuro
com a força da união,
que venceremos quem vai contra a natureza,
pois sabemos, com certeza,
que haverá ressurreição!
A fome haverá? Não!
Violência haverá? Não!
A nossa terra terá vida abundante
Pra que a gente cante e dance
a plenitude do amor!
Lá laiá laiá laiá laiá laiá [bis]
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(94) RENASCER NA ESPERANÇA
Jaci Maraschim, Flávio Irala, Simei Monteiro

Mulheres, homens, crianças, trazendo flores e mel,
A vida tecem com danças, rodando num carrossel [bis]
Agora o que mais importa, é renascer na esperança,
é renascer, renascer na esperança.
Os pobres já se alimentam e o pão repartem com fé
e alegres se cumprimentam, Maria, Joana e José [bis]
Os índios trazem da mata, cantigas de comover
saudando a lua de prata, que vem ao anoitecer [bis]
Já não existem mais raças, não mais os muros da cor:
nas ruas e pelas praças, louvamos Nosso Senhor [bis]
E já não valem as classes, com tristes separações
agora todos têm faces e unidos os corações [bis]
Alegres cantam felizes, em seu bonito arraial:
são como atores e atrizes, de um novo e bom carnaval [bis]
E vem o Espírito Santo, usando os dons da mulher pra
encher o mundo de encanto, fazendo tudo o que quer [bis]
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PROVIDÊNCIA DIVINA
E
AÇÃO DE GRAÇAS
(95) FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ
letra e música: Luiz Ramalho
Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas,
Fez também o seresteiro para conversar com elas;
Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos
E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso.
Foi Deus quem fez você!
Foi Deus que fez o amor,
Fez nascer a eternidade num momento de carinho;
Fez até o anonimato dos afetos escondidos
E a saudade dos amores que já foram destruídos.
Foi Deus!
Foi Deus que fez o vento
Que sopra os teus cabelos,
Foi Deus quem fez o orvalho
Que molha o teu olhar, teu olhar.
Foi Deus que fez a noite
E o violão plangente,
Foi Deus que fez a gente
Somente para amar, só para amar.
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(96) NÓS E A PROVIDÊNCIA
adaptação: música de Gente Humilde
letra: Jonas Rezende

Reconhecemos, revisando nossa vida,
as alegrias que hoje explodem dentro em nós,
a realidade de que em toda a dura lida,
temos certeza de que nunca estamos sós.
O nosso Deus é o Pai de toda a PROVIDÊNCIA
e o SIM divino sempre anula nossos NÃOS;
quem for cristão tem como herança a consciência
de ser guiado pelas poderosas mãos.

(97) É BASTANTE PARA MIM A TUA GRAÇA
É bastante para mim a Tua graça,
receber a salvação e o Teu perdão.
É maravilhoso saber que para sempre
com Jesus vou viver.
É bastante para mim a Tua graça.
A tua graça é melhor que a vida! [bis]
Meus lábios Te louvam, eu Te bendirei,
e em Teu Nome minhas mãos levantarei.
As minhas mãos eu levantarei! [bis]
Meus lábios Te louvam, eu Te bendirei,
e em Teu Nome minhas mãos levantarei.
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(98) GRAÇAS DOU POR ESTA VIDA
Storm / Hultman - Trad. Alice Denyszczuk

Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou,
graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição,
pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também,
pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm.
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
pela prece respondida e a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição,
pelo amor que é sem medida, pela paz no coração.
Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par,
pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.
(99) NÃO TENHAS SOBRE TI
Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja.
Pois um, somente um, seria muito para ti.
É Meu, somente Meu todo trabalho.
E o teu trabalho é descansar em Mim.
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a Mim, confia de todo coração.
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(100) PESCADOR
de “Vencedores por Cristo”

É manhã, pescador já se lança no mar
pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados,
para se sustentar.
Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar
quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo
que não pôde voltar.
Meia volta se faz, não dá pra retornar;
some o sol, some a cor,
surge o medo e temor
e esquece da dor e esquece do pão
e esquece o metal, sabe que de sua vida,
se Deus não der guarida, o que vem é fatal...
Pois, se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso,
só Deus tem solução!

(101) AGRADEÇO-TE, SENHOR
Agradeço a ti, Senhor!
Pois tu és bondoso.
Tua misericórdia
Dura para sempre.
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(102) É TUA GRAÇA
É Tua graça que liberta,
é Tua graça que me cura,
é Tua graça que sustenta minha vida.
Por Teu sangue tenho acesso
a Tua graça preciosa.
Te louvo, Te amo
Jesus,
É tua graça que liberta...
Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido
do céu, do céu pra mim.
É tua graça que liberta...
Te louvo, Te amo
Jesus. (2x)
(103) NEM OLHOS VIRAM
Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam.
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(104) DOCE NOME
Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor,
só de pronunciar o Teu nome
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer,
pois de Paz Tu inundas meu ser.
Jesus, que doce Nome,
que transforma em Alegria o mais triste coração.
Jesus, só o Teu Nome
é capaz de dar ao homem salvação.
(105) EM GRATIDÃO
letra e música: Nelson Kirst

Em gratidão, nós chegamos a Ti,
à Tua mesa, cantando louvor.
Tu nos convidas, por Cristo Jesus,
a comungarmos em paz e amor.
Não é sozinho que venho ao altar,
mas abraçado com outros irmãos.
Juntos chegamos, sem ter o que dar,
buscando, ansiosos, ó Deus, Teu perdão.
Nós confessamos a culpa, Senhor,
que se acumula, que pesa em nós.
Nós Te pagamos o amor com desdém,
capitulamos sem ouvir Tua voz.
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Cristo morreu e por nós se entregou;
nosso temor, nossa culpa venceu!
Por Tua graça, Oh! Dá-nos perdão:
Teu Filho justo por nós padeceu.
Dá-nos, por Cristo, coragem e fé,
dá que vivamos deste Teu perdão;
que sendo aceitos por Cristo Jesus,
daqui saiamos em busca do irmão.
Em gratidão, nós partimos daqui,
desta Tua mesa, cantando louvor;
Tu nos permites que mais uma vez
sigamos para viver Teu amor.

(106) RENDEI GRAÇAS AO SENHOR
Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom.
Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom.
Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor.
Rendei graças ao Deus dos deuses, porque ele é bom.
Rendei graças ao Deus dos deuses, porque ele é bom.
Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor.
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TESTEMUNHO
(107) QUE ESTOU FAZENDO?
música: Décio Emerique Lauretti
letra: João Dias de Araújo

Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me o seu perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão,
há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir:
o homem todo sem dividir,
não só a alma do mal salvar,
também o corpo ressuscitar.
Há muita fome no meu país,
há muita gente que é infeliz,
há criancinhas que vão morrer,
há tantos velhos a padecer.
Milhões não sabem como escrever,
milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber
que são escravos de outro ser.
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Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me o seu perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão,
há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar,
aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus
e a vil miséria insulta os céus.
(108) RENOVADOS DE DIA EM DIA
Angela M.G. Salgueiro

Ao amanhecer, eu desejo renovar-me
tendo comunhão com meu Deus, mais da Sua vida eu terei.
Se alguém está em Cristo é sempre novo.
Tudo ao redor coopera sempre para o seu renovar.
O meu Deus é sempre novo, invocá-lo é tão bom.
Traz renovação ao meu ser,
pois o próprio Deus habita em mim, habita em mim.
(109) O PODER DE DEUS
(Canção cristã tradicional)

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!
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(110) MEU MUNDO COM DEUS
adaptação: música de “Pois é, pra quê”
letra: Jonas Rezende

Construí meu mundo, pus no centro Deus,
fiz de Seu caminho, os caminhos meus.
No deserto ardente, eu plantei a flor,
para toda gente eu só tenho amor.
Construí meu mundo, pus no centro Deus,
fiz de Seu caminho, os caminhos meus.
Já não vivo mais, vive em mim Jesus,
deixo o comodismo e escolho a cruz.
Para o homem-fera que a guerra faz
minha vida espera encarnar a paz.
Já não vivo mais, vive em mim Jesus,
deixo o comodismo, pois escolho a cruz.
Minha história é a mesma de quem aceitar
toda a graça imensa que Deus pode dar.
Deus está bem perto de quem n’Ele crer,
é um fato certo que este irá vencer.
Minha história é a mesma de quem aceitar
toda graça imensa que Deus quer dar.
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(111) BARNABÉ
Não fica bem a gente passar bem
e o outro carestia.
Ainda mais quando se sabe o que fazer
e não se faz.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto de seu compromisso
vendeu um homem o que tinha e repartiu.
Era seu nome Barnabé, natural de Chipre.
Também chamado de José das Consolações.
Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé.
Homem de Deus!
E quando Saulo converteu-se a Cristo
lhe faltou amigo,
alguém que fosse companheiro
fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
fruto de seu compromisso,
foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
Quando a Igreja se espalhou
pra todo canto que havia,
a providência, sim, por mão de Deus
chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas mesmo,
de um pastor de homens
foram procurar aquele que qualificou.
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(112) CONVITE À LIBERDADE
Sérgio Matos

Ó vinde, vós, os povos de todas as nações!
Erguei-vos e cantai com alegria,
fazei nos ares soar a nova melodia
que Jesus Cristo traz libertação.
É tempo de romper a vil escravidão
que em vós exercem homens ou idéias.
É tempo de dizer que só Deus pode ser
o Único Senhor da humanidade.
A verdade vos libertará,
sereis, em Cristo, verdadeiramente livres.
Vinde, todos, sim, ó vinde já
e celebrai com alegria vossa libertação.
E vós, os oprimidos e, vós, os explorados
e vós, os que viveis em agonia,
e vós, os cegos, coxos; vós, cativos, sós,
sabei que em breve vem um novo dia.
Um dia de justiça, um dia de verdade,
um dia em que haverá na terra paz,
em que será vencida a morte pela vida
e a escravidão, enfim, acabará.
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(113) CADA INSTANTE
música e letra: Sérgio Paulo Muniz Pimenta

Cada instante contigo, Senhor,
que passo a Teus pés,
eu sou mais feliz.
Cada instante contigo, Jesus,
é paz em minh’alma,
suave harmonia no Teu grande amor.

(114) JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER
Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver.
Ele é a Luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou, mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração.
Diferente hoje é o meu coração.
Cristo deu-me paz e perdão.
Sim, diferente hoje é o meu, é o meu coração.
O amor só conheci em canções
que falavam de ilusões.
Mas tudo agora é diferente,
Cristo fala com a gente.
Pois, Cristo deu-me seu amor.
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Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver.
Ele é a Luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou, mudou meu viver.
(115) A NOVA CANÇÃO
Canto o novo canto da terra,
do homem que ama e espera, Senhor,
a tua reconstrução!
Falo na nova língua do povo,
palavras que já têm gosto, Senhor,
palavras do coração.
Que Cristo veio e morreu, e não apenas viveu.
Que veio para ficar, e vem comigo morar,
morar, e vem comigo morar!
Vivo a vida que é diferente,
que quer ver a minha gente, Senhor,
Te amar e ser como Tu.
Quero mudar a face do mundo,
e dar-lhe amor mais profundo, Senhor,
do que se costuma dar.
Pois Cristo veio e morreu, e não apenas viveu.
E veio para ficar e vem comigo lutar,
lutar e vem comigo lutar!
Vem lutar, vem lutar...
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(116) IGUAL A JESUS
Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai e fazer sua vontade.
Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer.
Demonstrar amor como Ele mostrou,
e também pregar como Ele pregou.
Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim,
quero ser como Jesus. (3x)
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