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1. ABRA O CORAÇÃO
Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar
Quando o povo se levanta, pra adorar Cristo, o Senhor
Sinta o tremor dos povos,  ouça as vozes a cantar
Quando o perdido encontra, Jesus Cristo, o Salvador

E vejo Deus está movendo
Entre as nações com Seu poder .
Jovens e velhos adorando
Os céus então se abrirão
Pra Jesus Cristo, o rei que vem

Abra o coração e deixe a música
Ecoar por toda a terra
Som de esperança, som de júbilo
Faz-nos dançar ao Rei da glória

Sinta o tremor das trevas  com os santos a louvar
E as nações a um só coro toda a terra a restaurar

2. ACLAME AO SENHOR
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há
Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Teu amor
Consolo, Abrigo, Refúgio e força é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
Sempre te adorarei

Aclame ao Senhor toda terra e cantemos
Poder, Majestade louvores ao Rei
Montanhas se prostem e rujam os mares            
Ao som de Teu nome
Alegre te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei , sempre Te amarei
Incomparáveis são as promessas do Senhor
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3. AGINDO EU
Agindo eu, quem impedirá ?    

Sou o Senhor, sou o Deus de amor
Estou contigo seja onde for
Antes de mim nenhum Deus se formou
Depois de mim nenhum outro haverá

Agindo eu, quem impedirá ?    

“Sois testemunhas” assim diz o Senhor
Estou contigo seja onde for
Antes de mim nenhum Deus se formou
Depois de mim nenhum outro haverá
Agindo eu, quem impedirá ?    

4. ÁGUA CRISTALINA
Como água cristalina de um rio que vai pro mar
A minh’alma vai a Ti só pra te adorar
E cantar Tua bondade 
Meu Senhor, meu bom Jesus
Aleluia!  Oh! Minh’alma ao Senhor louvai !

Assim como a relva verde na encosta da montanha
Meu amor diante de Ti do mesmo modo se esparrama
Se apegando em sua grandeza 
Minha rocha, meu Jesus
Aleluia! Oh! Minh’alma ao Senhor louvai !

Como abelha necessita do néctar de uma flor
Eu não sobreviveria longe de Ti, oh meu Senhor
Pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz 
Aleluia! Oh! Minh’alma ao Senhor louvai !
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5. AJUNTAMENTO
Vem e sopra sobre nós teu sopro, 
Reunidos nesse ajuntamento, 
Honra e santifica este momento, 
Com a tua igreja que é teu povo. 

Faz teu rio de paz correr no meio, 
Destes que por fé vem bendizer-te, 
E a uma voz ferecer-te, 
Seus louvores, súplicas e anseios. 

Tu és o Senhor de toda glória, 
Hoje, sempre e como foste outrora. 
No correr da história revelando seu amor, 
Deus, Bendito, Rei e Salvador! 
Deus, Bendito, Rei e Salvador! 

6. ALFA E ÔMEGA
     Estás assentado no trono
     Sempre reinando Soberano
     Anjos cantando, homens louvando
     Deus reunido com seu povo

     Oh! Alfa! Ômega! Cristo! Filho!   
     Oh! Vem! (3X)     
     Senhor Jesus!

     Ansioso espero a Tua volta
     O grande dia em que Tu virás
     Então subiremos, contigo estaremos
     Para sempre!  Aleluia!

     Maranata! Cristo! Filho! Mestre! 
     Oh! Vem! (3x)      
     Senhor Jesus !  
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7. 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.

8. AME AO SENHOR
Ame ao Senhor com todo o seu coração 
Com toda a força e razão
Com todo o teu desejar
Ame ao teu próximo como se fosse você 
Como se a dor que ele sente
Fosse a que sente você   (2ªvez: Doesse mais em você)

9. AMIGO DE DEUS
Não existe nada melhor
Do que ser  amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do Teu amor                                      

Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber a grandeza do poder
De Jesus, meu Bom Pastor
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10. AO ORARMOS
Ao orarmos, Senhor
Vem encher-nos com Teu amor
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia Tua vida viver
Nossas vidas, vem pois transformar
Refrigério pra alma nos dar
E agora com outros irmãos
Nos unimos aqui em oração

11. AO QUE É DIGNO
Ao que é digno de receber a glória
Ao que é digno de receber louvor
Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, Cordeiro de glória
Exaltemos Sua incomparável majestade
Ao que vive para sempre
Ao grande Eu Sou, A Jesus

12. AO QUE ESTÁ ASSENTADO
Ao que está assentado no trono  
E ao Cordeiro, seja o louvor 
E a honra e a glória, e o domínio 
Pelo séculos dos séculos, amém.

13. 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 a teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti. (2X)
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14. AQUI VIEMOS TE ADORAR
Aqui viemos te adorar, ó Cristo
E proclamar o Teu poder
Nos levantamos para o Teu louvor
Senhor Jesus,  Rei, Salvador

Aqui viemos por amor, ó Cristo
Aceita a nossa adoração
Que a nossa vida no altar de Deus    
Confirme a nossa adoração

15. BENDITO SEJA
Tu és Senhor, Deus criador
És água viva, fonte de amor
Só Tu és Deus, só Tu és Santo
Digno de adoração
Bendito seja o Senhor
Tua verdade me alcançou      
Bendito seja o Teu imenso amor
Tua graça me faz um vencedor

16. BENDITO SERÁS
Não ! Este não  pode ser teu fim   
Não é o que  Deus sonhou pra ti, não podes aceitar   
Ver, tua família se acabar  
Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer  

Sei que é difícil crer que sim   
Se tudo em volta diz que não  
E a angústia te faz esquecer  
De tudo que Deus prometeu  
Que sobre a tua vida estão   
As mesmas bênçãos de Abraão   

Bendita será tua casa  
Benditos serão teus filhos   
E Deus engrandecerá teu nome              



Igreja PresbIterIana de CamPInas

17. BOM ESTARMOS AQUI
Bom estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar Seu santo nome 
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus              
Em um só amor, um só espírito  
Deus venha nos abençoar
E que esta união nunca falte para nós

18. BUSCAI PRIMEIRO
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
E as demais coisas vos serão acrescentadas
Aleluia! Aleluia!

Aleluia !  Aleluia !  Aleluia !
Aleluia ! Aleluia!

Nem só de pão o homem viverá
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia! Aleluia!

19. CADA ESTRADA (ÁGUA VIVA)
Cada estrada em que eu andei
Eu pensei daria certo
Toda terra em que habitei
Terminou em um deserto
Quando Deus achou-me em trevas disse: Haja luz
Quando Deus achou-me em guerras disse: Haja paz
Quando Deus achou-me
Em negras nuvens de tribulação
Fez nascer um arco-íris no céu do meu coração
Toda vez que eu tive sede ele deu-me de beber

Água Viva deu-me de beber      
Água Viva deu-me de beber

Pedi, pedi e dar-se-vos-á
Buscai e achareis
Batei, batei e abrir-se-vos-á
Aleluia! Aleluia!
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20. CANTAI AO SENHOR (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

21. CANTAREI TEU AMOR 
Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar

Me alegro por Te pertencer
Levantarei as minhas mãos
O Teu amor me alcança, e me faz louvar-te

Cantarei Teu amor pra sempre 
Cantarei Teu amor pra sempre   

Meu coração exulta, de alegria eu canto
Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria.

22. CELEBRAI
Celebrai a Cristo, celebrai.
Celebrai a Cristo, celebrai.
Celebrai a Cristo, celebrai.
Celebrai a Cristo, celebrai. 

Ressuscitou, ressuscitou.                         
E hoje vive para sempre.

Vamos celebrar! 
Vamos celebrar!
Vamos celebrar!
Ressuscitou o Senhor!!!
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23. COMO TU ÉS 
Como Tu és, oh Deus, Tu nos criaste como Tu és.
Como Tu és, oh Deus, é uma honra para nós Te adorar!

Levante as   mãos para o grande Eu sou
Que era e que é, e que há de vir.
Levante as mãos para o grande Eu sou;
Outro igual não há.      

24. 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 o meu amor
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores pois tu és altíssimo

Celebrarei a ti, oh 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 terra celebra a ti com cânticos de júbilo            
Pois tu és o Deus Criador
Pois tu és o Deus Criador
Pois tu és o Deus Criador

A honra, a glória, a força  e o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus
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25. 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 teu perdão
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos
Ó Deus, 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, dá-me um coração igual ao teu
Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer
Dá-me um coração igual ao teu     

26. 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 abençôo 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.
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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.

27. CRISTO É O SENHOR
Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor
Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor da Igreja
Ele é a Força que nos faz vencer,
Ele é a Vida que nos faz viver,
Ele é a Rocha que nos traz salvação,
É a verdade que nos traz perdão.

28. 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 seu santo nome
Cristo Jesus presente aqui

Remidos comprados, grande multidão
Muitos virão te louvar
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, prá teu louvor
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29. 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 alegria vem de manhã. 
És Deus de perto e não 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...                     

30. DEUS DO IMPOSSÍVEL 
Quando tudo diz que não, 
Tua voz me encoraja a prosseguir 
Quando tudo diz que não 
Ou parece que o mar não vai se abrir 
Sei que não estou só 
E o que dizes 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
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31. DESCANSAREI
Cobre-me com Tuas mãos
Com poder, vem me esconder, Senhor.

Se o trovão e o mar se erguendo vem 
Sobre a tempestade eu voarei 
Sobre as águas Tu também És rei 
Descansarei, pois sei que És Deus

Minha’lma está segura em Ti 
Sabe bem quem em Cristo firme está

32. DEUS ESTÁ PRESENTE
Deus está presente 
Entre pecadores como nós

Deus está presente 
Pronto á perdoar

Deus irá ouvir nossa oração
Nosso fardo vai sobre Si levar
Pois Deus está presente
Pronto pra salvar, pronto pra ajudar
Deus está presente

33. DEUS SUPREMO
Deus Supremo és, Soberano em glória
És incomparável, Maravilhoso
Em sua formosura
És incomparável, Maravilhoso
Em sua majestade 

Não há outro Deus como Jeová
Não há outro Deus além do Senhor
Não há no céu, não há na terra
Não há no mar Deus como Senhor  
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34. DIGNO DE GLÓRIA
Digno de glória e honra
Levantamos nossas mãos pra Teu nome exaltar 
Digno de glória e honra
Levantamos nossas mãos pra 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

35. 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 meu triste coração
Jesus, só o Teu nome
É capaz de dar ao homem salvação                

36. ELE É EXALTADO 
Ele é exaltado o Rei exaltado nos céus 
Eu louvarei 
Ele 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
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37. ELE VIVE
Eu tenho um Deus que vivo está
Eu tenho um Deus que me protegerá   
Eu tenho um Deus que é fiel                      
Eu tenho um Deus Senhor da terra e céu
 
Ele vive o seu governo não tem fim                    
Ele habita em meu coração                        
Meu amigo maravilhoso meu bom pastor 
Alegria real salvação

É Jesus Cristo o verbo vivo de Deus
A promessa que cumprida está
Pão da vida ressurreição
Poder de Deus pra salvar

38. EM ESPÍRITO, EM VERDADE
Em espírito e em verdade
Te adoramos, te adoramos
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver
Prá 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
( 2ª vez )  Ministrando o louvor  
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39. EM NOME DO SENHOR JESUS
Em nome do Senhor Jesus
Quero me entregar prá sempre ao meu Deus
Eu sei que tentações virão
Mas Cristo já venceu morrendo em meu lugar

Agora por todo o meu caminho
Não vou ficar sozinho, confio no Senhor
Entrego a Ele o meu futuro
Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus

40. EM TODO TEMPO
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor
Sempre estará nos meus lábios o Teu louvor

Alegrar-se-á no Senhor a minh’alma                        

Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome      

Seu glorioso nome.....                 
Alegrar-se-á no Senhor a minh’alma                        

41. ENSINA-ME
Ensina-me os Teus caminhos 
Ensina-me, em Ti confio
O meu coração quer Te amar mais e mais
Viver com Tua mão sobre mim, 
Dia após dia, ensina-me

Ensina-me os Teus caminhos 
Ensina-me, em Ti confio
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O meu coração quer Te amar mais e mais
Viver com Tua mão sobre mim
Dia após dia, ensina-me                                 

42. ENTREGA
Te dou meu coração e tudo que há em mim
Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei
Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou
O orgulho vou trocar pela vida do Senhor

E eu entrego tudo a ti, tudo a ti
E eu entrego tudo a ti, tudo a ti

Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus,
E o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz
Por conhecer a ti, a teu nome dar louvor,
Sentir tua alegria, partilhando tua dor

E eu entrego tudo a ti, tudo a ti
E eu entrego tudo a ti, tudo a ti

43. ERGO AS MINHAS MÃOS
Ergo as minhas mãos, meus olhos elevo aos céus
Pra receber de Deus paz real,
Teu Espírito enche meu coração
De tua presença eu quero ter mais.
 
Sentir seu amor sem par, teu querer, obedecer.
Jesus toma em tuas mãos, meu viver meu caminhar.
 Ajoelhado oh Pai te peço em oração
A força pra vencer todo mal
Eu quero chegar mais perto de Jesus
Ouvir a tua voz, teu chamar. 
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44. ESPÍRITO
Espírito, Espírito
Espírito Santo de Deus

Vem controlar todo meu ser
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar
O meu sentir, o meu agir.

45. ESTAMOS REUNIDOS
Estamos reunidos aqui Senhor
Porque temos conhecido o seu amor
Trazemos em nossos lábios 
Um novo cântico em Teu louvor
Pois Tua glória tem enchido este lugar

46. EU QUERO SER
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 

47. EU SOU O DEUS
Eu sou o Deus de todas as tribos
Eu sou o Deus de Israel
Eu sou o Deus de todas as nações
Eu sou o Deus que te sara
Eu sou o Deus que te levanta
Eu sou o Deus que te faz prevalecer

Com amor eterno Eu te amei                               
Com bondade Eu te atrai
Eu sou um Deus que falo
Eu sou um Deus que ouço
Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades
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48. EU TE LOUVAREI
És Tu única razão da minha adoração ó Jesus
És Tú única esperança que anelo ter ó Jesus
Confiei em Ti, fui ajudado
Tua salvação tem me alegrado
Hoje há gozo em meu coração
Com meu canto Te louvarei

Eu Te louvarei, Te glorificarei
Eu Te louvarei meu bom Jesus

És Tu única...

Em todo tempo Te louvarei,
Em todo tempo Te adorarei          
               
49. EU VEJO A GLÓRIA
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. 
A sua mão, o Seu poder sobre mim.
Os céus abertos, hoje vou contemplar 
O amor descer neste lugar 
  
Eu quero ver agora o Seu poder 
A Sua glória inundando o meu ser 
Vou levantar as mãos e vou receber. 
Vou louvando o Seu nome, 
Pois eu sinto o Senhor me tocar. 
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50. FAZ CHOVER
Assim como a corça anseia por águas         
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

51. FOME
Venho a Ti, pois sei que só tu podes me tocar
Tenho fome, mas o teu amor me suprirá

E eu espero por ti
Sim, espero por ti

E me rendo aos teus pés   
E me prostro a quem tu és         
Jesus, meu coração vive por ti

Quebrantado, corro a ti, pois tu me abraçarás
Estou cansado, mas teu toque me restaurará

52. FORMOSO ÉS
Em meu coração há uma canção
Que demonstra minha paixão
Para o meu Rei e meu Senhor
Para Aquele que me amou

Formoso és, sim, meu Senhor
Formoso és Tu, Amado meu
Tu és a fonte de minha vida
E o anelo do meu coração
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53. GLÓRIA PRÁ SEMPRE
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus
A Jesus, o Senhor ao Leão de Judá
A raiz de Davi que venceu e o livro abrirá
O céu, a terra e o mar e tudo que neles há
O adorarão e confessarão: 
Jesus Cristo é  o Senhor  

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 

54. GRANDE AMIGO
Encontrei um grande amigo
Ele é filho de Deus Pai
O seu nome é Jesus Cristo
E Nele a gente pode confiar   

Jesus, Jesus! Nele a gente pode confiar 

55. 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,
Quem nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante d`Ele 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 a terra e céu.      
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56. GRANDE SENHOR 
Das alturas do céu
Do profundo do mar
Dos limites da Terra
Louvamos - te

Com todo o coração
Todo o povo e nação
Todos num só clamor
Louvando   o   Senhor

Por toda eternidade
Tu serás coroado com louvor
Teu nome é exaltado
Sempre magnificado com louvor
Grande Senhor            

57. HÁ MOMENTOS 
Há momentos que na vida pensamos em olhar pra trás
É preciso pedir ajuda para poder continuar
E clamamos o nome de Jesus
E clamamos o nome, o nome de Jesus
Ele nos ajuda a carregar a cruz

58. 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 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 coração.
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O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões,
Tudo agora é diferente, isto falo a toda gente,
Pois Cristo deu-me Seu amor
Jesus Cristo mudou meu viver, 
Jesus Cristo mudou meu viver
Ele é a luz que ilumina meu ser,
Sim Jesus Cristo mudou meu viver meu viver.

59. 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

O véu que separava já não separa mais
A luz que outrora apagada
Agora brilha e cada dia brilha mais
Só  pra  te  adorar  ( te adorar, Senhor!)
E fazer Teu nome grande  ( grande )
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui !          

60. LAÇOS DE AMOR
Foi teu imenso amor que me conquistou
Eu não pude resistir tão grande compaixão, Senhor
Um coração assim que se entregou por mim
Mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz         

Tu és para mim mais do que paixão              
És o dono da minha vida, Senhor do meu viver                              
Meu Deus                             

É graça, Senhor, teu eterno favor 
Preso eu estou por teus laços de amor
É graça, Senhor, teu eterno favor 
Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus
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61. LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ
Ele é  o Leão da tribo de Judá
Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou
Ele é a rocha da nossa vitória
É a nossa força em tempo de fraqueza
Uma torre em tempo de guerra
Oh! Esperança de Israel ! 

62. LEÃO DE JUDÁ
Ouve-se o júbilo de todos os povos
Os reis se dobraram ao Senhor
Ouve-se o brado de vitória
O dia do Senhor chegou!
Ouve-se todos os povos
Que um novo Rei surgiu
Impérios reconhecem que Sua destra reinará

Leão de Judá   (3X)    Prevaleceu !
E os povos verão e virão
À Sião aprender Sua lei
Pois a Sua justiça governará !

63. LOUVEMOS AO SENHOR
Louvemos ao Senhor  
Adoremos no Seu santo monte
Nosso amado Pai, Seu nome é Santo 

Louvamos ao Senhor
Pois Seu nome é Santo 
Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor
Excelso, Supremo, e mui digno de louvor 

Hosana, Hosana,
Hosana ao nosso Rei    
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Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
Em nosso novo coração
Pois morreu a nossa morte, prá vivermos Sua vida
Nos trouxe grande salvação
Hosana, Hosana...       

64. MARANATA
Cristo vem me buscar, para o céu me levará, 
E o cordeiro prometido voltará
Oh, Glória, aleluia, maranata vem Jesus
Sou liberto pelo sangue dessa cruz
Tenho o consolador, Sua glória e esplendor
Sou liberto pelo poder do Senhor
Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, 
E com Cristo para sempre vou morar.
Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, 
Para o toque da trombeta escutar.

65. MARAVILHOSO ÉS
Quão formoso és, Rei do Universo
Sua glória enche a terra e enche o céu
Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu
Sua glória enche minha vida, Senhor

Maravilhoso é estar em tua presença,
Maravilhoso é poder te adorar
Maravilhoso é tocar em tuas vestes
Maravilhoso é te contemplar Senhor
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66. 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

67. MEU RESPIRAR
Este é o meu respirar
Este é o meu respirar
Teu Santo Espírito vivendo em mim
E este é o meu pão, e este é o meu pão
Tua vontade feita em mim

E eu, eu nada sou sem Ti
E eu, perdido estou sem Ti
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68. MINHA CASA E EU
Minha casa e eu serviremos a Deus
Minha casa e eu serviremos a Deus

Como é bom Sua voz sempre obedecer
Os Seus passos seguir Seu querer cumprir
Nossas vidas consagradas no altar para o Seu louvor

Bendiremos o Teu nome oh Pai
Não há Deus tão grande como Tu
Serviremos só um Mestre
Nos rendemos somente a Ti
Nos rendemos somente a Ti

69. NÃO A  NÓS SENHOR – SALMO 115
Não a nós, Senhor
Não a nós, Senhor
Mas ao Teu nome da glória
Por amor da Tua misericórdia
E da Tua fidelidade

Porque perguntam as nações:
Onde está vosso Deus ?
No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada

Porque confiam as nações, em ouro, prata e riquezas
E se afastam do Senhor que é fonte de todas as bênçãos?
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70. NÃO DEIXAREI
Tua é a glória e o poder
Tu és pra sempre Rei
Honra e majestade estão diante do Senhor
Não existe nenhum Deus que seja
Digno como Tu
Nada vai me separar de Ti
Tu és a própria vida em mim

Não deixarei de Te louvar
Não deixarei de Te buscar
És a razão da minha vida
Vivo pra Te exaltar
Não deixarei de Te louvar
Não deixarei de Te buscar
És a razão da minha vida
Vivo pra Te adorar

71. NÃO HÁ DEUS MAIOR
Não há Deus maior 
Não há Deus melhor 
Não há Deus tão grande
Como o nosso Deus

Criou o céu, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou

Para o Seu louvor, para o Seu louvor
Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor.



Igreja PresbIterIana de CamPInas

72. NAS ESTRELAS
Nas estrelas vejo a sua mão
E no vento ouço a sua voz
Deus domina sobre terra e mar
O que Ele é pra mim ?

Eu sei o sentido do Natal
Pois na história tem o seu lugar
Cristo veio para nos salvar
O que 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 o seu cuidar
Ajudando-me a caminhar
Tudo Ele é pra mim

73. NOSSO DEUS É SOBERANO
Nosso Deus é soberano                                         
Ele reina antes da fundação do mundo

A terra era sem forma e vazia
E o espírito do nosso Deus
Se movia sobre a face das águas
Foi Ele quem criou o céu dos céus

Fez separação das águas e a terra seca 
Foi Ele quem criou os luminares
Criou a natureza e formou o homem

Glória a Deus por suas maravilhas
E por Sua grandeza, Glória a Deus !
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74. NOSSO GENERAL
Pelo Senhor marchamos, sim
O seu exército poderoso é
Sua glória será vista  em toda terra
Vamos cantar o canto da vitória
Glória a Deus! Vencemos a batalha
Toda arma contra nós perecerá

O nosso General é Cristo
Seguimos os seus passos
Nenhum inimigo nos resistirá

Com o Messias marchamos, sim
Em suas mãos a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra prometida 

75. O CORAÇÃO DO HOMEM
O coração do homem, pode fazer planos
Mas a resposta certa
Vem dos lábios do Senhor
Todos os caminhos do homem
São puros aos teus olhos
Mas o Senhor pesa o Espírito
E sonda os corações

76. OFERTA DE AMOR
Venho Senhor minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício                         
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em teu altar      

Pois prá te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu  lado Senhor
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77. MEU QUERER
Cada vez que eu abrir a minha boca
Cada vez que eu olhar na direção de alguém
Cada vez que, passo a passo, eu chegar em algum lugar
Seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés

Cada vez que eu tocar num rosto em pranto
Cada vez que eu fizer o que já não se faz
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face
Sejam Tuas mãos, seja Tua graça e o Teu amor

Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer
Viver Tua vontade, refletir Tua verdade
Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar
Mestre, amigo, amado Jesus
Esse é o meu querer

Cada vez que eu tocar num ombro amigo
Cada vez que eu fizer o que já não se faz
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra face
Serei Tuas mãos, venha Tua graça e o Teu amor

Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer
Viver Tua vontade, refletir Tua verdade                    
Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar
Mestre, amigo, amado Jesus
         
Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar
Mestre, amigo, amado Jesus
Esse é o meu querer
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78. OS QUE CONFIAM
Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião                                        
Que não se abalam , mas permanecem para sempre
Como em volta de Jerusalém estão os montes, 
Assim o Senhor em volta do seu povo.
Autoridade e poder, o domínio em suas mãos,
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. 

Cale-se diante Dele a terra
Dobre os joelhos erga as mãos                                      
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Não dá, sem Jesus não dá, Não dá, sem Jesus não dá,
Não, não, não dá, sem Jesus não dá, 
Não dá, sem Jesus não dá.

79. OS REIS DA TERRA
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor
Sim, os poderosos virão a Ti
E confessarão o teu poder, Senhor !
Não apenas de palavras, reina hoje  
Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor  
Aquele que está com Cristo, viverá
Por que Tu estás comigo
Praga alguma me alcançará
Por que Tu estás comigo eu não temerei
Por que Tu estás comigo mal algum me virá

Aquele que está com Cristo, viverá
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80. PEQUENO NOME
Não sei como explicar tanta beleza
Vou transmitir as boas novas lá do céu
O nome d’Ele é tão pequeno
Mas vale pelo o mundo inteiro
Eu gosto do pequeno nome de Jesus

Agora que eu já sei desta beleza
Vou procurar sempre andar na sua luz
Felicidade eu encontrei
Em Jesus o meu Salvador
Eu sou muito feliz com Jesus

81. 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, Seu amigo me tornei     

Te louvarei
Não importam as circunstâncias           
Adorarei Somente a ti Jesus
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82. PISE NAS ÁGUAS
Jesus nos permite 
Caminhar ao encontro D`Ele, sobre as águas
No mar, sem nenhum temor
Vá em frente um pouco mais, tudo logo vai passar
O que deves é olhar só pra Jesus

Pise nas águas sem temer
Coloque sua fé em ação
Mesmo se você naufragar, Ele te estende à mão
Vem sobre as águas caminhar                             
Sempre olhando para o Pai
Você vai conseguir chegar com Jesus  

83. PODER DO TEU AMOR
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser
No fluir da graça que encontrei em Ti
Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
Podem ser vencidas no poder do Teu amor

Junto a Ti, Teu amor me envolve
Atrai-me, pra ao Teu lado estar
Espero em Ti e subo como águia
Nas asas do Espírito, contigo voarei
No poder do Teu amor

Face a face quero ver-Te meu Senhor
E conhecer o amor que habita em mim
Vem renovar minha mente em Teu querer
Meus dias viverei no poder do Teu amor
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84. PORQUE ELE VIVE
Deus enviou, seu Filho amado
Pra me salvar e perdoar
Na cruz morreu por meus pecados
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 minha vida
Está nas mãos de meu Jesus que vivo está

E quando enfim, chegar à hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo então terei vitória
Verei na glória o meu Jesus que vivo está

85. QUEM É DEUS ACIMA DO SENHOR
Quem é Deus acima do Senhor ?
E quem é rocha como nosso Deus?
Dá força e proteção
Ele é a torre de libertação pra quem confia no Senhor

Quem é Deus acima do Senhor?
E quem é rocha como nosso Deus?
Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar
Glórias ao nome do Senhor!
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86. QUEM NOS SEPARARÁ
Quem nos separará   do amor de Cristo ?
Será tribulação, angústia ou perseguição
Fome ou nudez, perigo ou espada ?
Quem nos separará   do amor de Cristo ?

Por que eu estou bem certo
De que nem morte e nem vida
Nem anjos, nem principados,
Nem coisas do presente ou do porvir,
Nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
Nem qualquer outra criatura
Poderá nos separar do amor de Deus
Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor
Que está em Jesus Cristo

Nada, nada poderá nos separar  
Do amor de Deus que está  em Jesus Cristo
Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo

87. 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 amar-Te...
Quero servir-Te...

As aves do céu cantam para Ti
As feras do campo refletem Teu poder
Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti !
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88. QUERO QUE VALORIZE
Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus
Nada de ficar sofrendo angústia e dor
Neste seu complexo inferior
Dizendo às vezes que não é ninguém
Eu  venho falar do valor que você tem
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você
Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis
Daí você pode então perceber
Que pra Ele há algo importante em você
Por isso levante e cante e exalte ao Senhor
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você

89. QUERO SER UMA BENÇÃO
Não quero viver, para mim mesmo,
Eu quero servir e o amar irmão.
Compartilhar e dividir   tudo o que tenho com você
O meu amor, meu coração o lar e até o pão
O amor é maior, e em Jesus  eu e você somos um
Eu quero ser uma benção prá você
O aceitando assim como é
Pois a vontade de Deus, revelada em  Jesus,
É que sejamos um.

Eu quero ser uma benção prá você,
Em compromisso e dedicação;                                   
O amor é dom de Deus, prá sempre vou dizer:
Em  Jesus, eu amo você!
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90. RECOMEÇAR
É hora de não olhar pra trás
Só olhar pra Cristo e nada mais
Renunciar a velha estrada
Que outrora você andava

É hora de recomeçar uma nova caminhada
Em nova estrada seguindo a Cristo e mais nada

É hora de não olhar pra trás
Só olhar pra Cristo e nada mais
Viver com Ele a cada instante
Seguir seus passos e ir adiante

91. REI DAS NAÇÕES
Grandes são as Tuas obras, Senhor todo poderoso
Justos e verdadeiros são os Teus 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 Teus atos de justiça se fizeram manifestos

92. REINA
Reina sobre o meu ser
Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar
És o autor da criação
O motivo da canção, que estou a cantar
   
És a vida, és a glória, o cordeiro de Deus Pai
O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã 
 
És digno de glória e de louvor 
Cordeiro bendito do Senhor 
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93. 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 em mim Senhor

Reina em mim com 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 em mim Senhor

94. REINA O SENHOR
Reina o Senhor tremam os povos
Reina o Senhor tremam os povos
Ele está entronizado acima dos querubins

O Senhor é grande em Sião
E sobremodo elevado
Acima de todos os povos

Exaltai ao nosso Deus (3X)
E prostrai-vos aos seus pés
Pois só Ele é Santo.
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95. 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! eis me aqui rendido estou
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! eis me aqui rendido estou    
Oh!oh!oh! eu sou Teu e Tu és meu

Ôoo Ôoo Ôoo   Ôoo Ôoo Ôoo

Minha vida dou a Ti Senhor, rendido a Ti estou     
E pra sempre cantarei, faz em mim Teu querer

96. RENOVA-ME
Renova-me, Senhor Jesus, 
Já não quero ser igual
Renova-me, Senhor Jesus, 

Põe em mim teu coração
Porque tudo o que há  dentro de mim
Necessita ser mudado Senhor
Porque tudo o que há  dentro do meu coração
Necessita mais de Ti
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97. REVELAÇÃO
Tendo Deus outrora falado
Muitas vezes, de muitas maneiras
Aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus
Que é o herdeiro de todas as coisas
Criador de tudo o que há
Dai glória a Deus! Luz nas alturas!
Tudo sustenta em Jesus
Dai glória a Cristo que limpa os pecados !

98. ROMPENDO EM FÉ
Cada vez que a minha fé é provada 
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais
As montanhas e vales, desertos e mares
Que atravesso me levam pra perto de Ti

Minhas provações não são maiores que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar
Se diante de mim não se abrir o mar
Deus vai me fazer andar por sobre as águas

Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu Poder
Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher
E a cada dia vou viver rompendo em fé
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99. SANTO, SANTO
Santo, Santo, Poderoso, que era e que há de vir
Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti

Santo é teu nome em todo lugar, 
Reto é o teu querer de graça e paz                                         
Tudo o que tens feito é justo e bom
Santo, Santo, Deus tu és
 
A honra e a glória pertencem a ti
O poder e o saber são teus
Santo é teu nome em todo lugar, 
Reto é o teu querer de graça e paz
Tudo o que tens feito é justo e bom
Santo, Santo, Deus tu és

100. SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo é  o Senhor, Deus tremendo

Digno de toda glória
Digno de toda honra
Digno  de  receber, meu louvor   aqui                              

Louvai, louvai e exaltai
Louvai, louvai-o eternamente

Louvai, louvai e exaltai
Louvai, louvai-o eternamente
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101. SEGUIR COM FÉ
O meu Deus é maior que os meus problemas
Eu não temerei, com  Jesus eu vou além
Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira
Eu  não temerei, não
Pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu, a minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou
Para a rocha mais alta que eu
Eu sei prá onde vou, como águia vou
Nas alturas sou filho de Deus

O meu Deus sabe tudo que eu preciso, prá sentir a paz
Dentro do meu coração                    
Ainda que a lua adormeça, e não haja o brilho das estrelas
Eu  não temerei não

102. SEJA ENGRANDECIDO
Seja engrandecido, oh Deus da minha vida
Tu és o Deus da minha salvação
És a minha rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre te exaltarão !
Aleluia ! Te louvo
Pois sei que sobre todos és Senhor !

Aleluia ! (3X) Louvemos ao Senhor !
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103. 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

104. SEREI FIEL
Serei fiel precioso Jesus, serei fiel
Serei fiel precioso Jesus, serei fiel
Há uma carreira a correr
Há uma vitória a alcançar
Cada dia em meu viver serei fiel 

105. SOMOS CONVIDADOS
Somos convidados para adorar
Ao único e verdadeiro Deus
Como um Pai gracioso veio nos amar
Preocupado com os que são seus
Viu nossa miséria, nossa condição
Sem uma esperança, sem uma razão
Com a sua graça, com o seu perdão
Deu-nos vida nova em Jesus

Ele é o filho amado, prazer do nosso Pai
Tem em suas mãos o poder de nos guiar
Juntos levantemos sempre nossas mãos
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E a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor                      
Senhor da glória, Senhor da história...
Rei de vitória, Jesus !

106. SOMOS ESCOLHIDOS
Somos escolhidos dentre todos
Sim, escolhidos para sermos seus
Somos escolhidos, separados e santos

Para dar a glória somente a Ti
Receba a glória, receba a honra, adoração e o louvor 
Receba a glória, receba a honra
Nós te adoramos, te exaltamos, te adoramos oh Senhor

107. SONDA-ME
Sonda-me, Senhor, e me conhece 
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a tua palavra
E enche-me até que em mim se ache só a ti
Então... usa-me, Senhor
Usa-me!
Como um farol que brilha a noite
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto
Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor
Usa-me!

Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, 
Senhor
Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor
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108. 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 o meu ser

       Homens: Te agradeço,   meu Senhor   (2X)
       Mulheres: 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  
                             
109. TODO SER QUE RESPIRA
Louve a Deus no santuário
Louve a Deus nos grandes céus
Louve! A Deus louvemos

Louve a Deus em Seu poder
Seu Grande e Santo nome exalte e louve
A Deus louvemos

Desde o nascer do sol, ouça o Seu louvor
Do leste ao oeste e do norte ao sul
Todo ser que respira louve a Deus pra sempre
Tudo o que há meu ser louve a Deus

Louve a Deus, Louve a Deus   (2X)
Louve a Deus



Igreja PresbIterIana de CamPInas

110. TU ÉS SOBERANO
Tu és soberano sobre a terra
Sobre o céu Tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece 
Tu o sabes muito bem 
Tu és tremendo
E apesar desta glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande
Eleva-me, amarra-me a Ti
Tu és tremendo 

111. TU SONDAS
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder
Que não sou nada sem Ti, oh Fiel Senhor
Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração
Tudo podes ver bem dentro de mim

Leva minha vida à uma só verdade
Que quando me sondas nada posso ocultar

Sei que a Tua fidelidade
Que leva minha vida mais além
Do que eu possa imaginar
Sei que não posso negar
Que os Teus olhos sobre mim 
Me enchem da Tua paz
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112. TUA GRAÇA ME BASTA
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti
E que diminua eu 
E que Tu cresças Senhor, mais e mais 
 
E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti
Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim  
E que diminua eu                                                       
E que Tu cresças Senhor, mais e mais   

  No santo dos santos a fumaça me esconde 
  Só Teus olhos me vêem 
  Debaixo de Tuas asas 
  É meu abrigo, meu lugar secreto                                    
  Só Tua graça me basta 
  E Tua presença é o meu prazer

113. UM SÓ REBANHO 
Um só rebanho, um só pastor 
Uma só fé em um Salvador 
É teu amor que nos une aqui 
E num só Espírito Santo adoramos a ti  
 
Um só rebanho, um só pastor 
Fruto oh Senhor desse teu grande amor 
Só nos gloriamos na tua cruz 
Louvado sejas bendito Jesus (bis) 
 
Um só rebanho, um só pastor 
Sim esperamos por ti oh Senhor 
É face a face que vamos ver 
Quem nos amou e por nós quis morrer 
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114. VEJO QUE A VITÓRIA
Vejo que a vitória do Senhor
Está chegando aqui neste lugar
O povo acreditou, o povo esperou
E a vitória veio, em nome do Senhor!

Esta casa será chamada:  Casa de oração
Esta casa será chamada: Casa de louvor
E todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará      
Que Jesus Cristo é o Senhor!

Vejo Deus presente aqui neste lugar
Operando em nossos corações
Não devemos nunca duvidar
Mas podemos Nele descansar
Porque a vitória é nossa
Em nome do Senhor

115. VEM
Vem (vem), esta é a hora da adoração
Vem, dar a Ele teu coração
Vem (vem), assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante do Pai, vem                                                                                       
Toda língua confessará ao Senhor
Todo joelho se dobrará
Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá

Toda língua confessará ao Senhor
Todo joelho se dobrará
Mas aquele que a Ti escolher                        
O tesouro maior terá

Vem (vem), esta é a hora da adoração
Vem, dar a Ele teu coração
Vem (vem), assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante do Pai
Vem,  Vem,  Vem ´
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116. VEM DERRAMA A PAZ
Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força
Prá 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
Pelo que farás em nós 
Amém  !

117. VIEMOS AQUI
Viemos aqui neste  lugar,
Nos unimos Senhor, só pra te adorar.
Pois Tu tens abalado nossas vidas, por isso  Senhor
                           
Te rendemos glória, glória a Ti, Senhor.                                                                                                                                       
Todo domínio, toda honra, toda força e poder
Pertencem a Ti Jesus, O Senhor. 

118. VIM PARA ADORAR-TE
Luz do mundo vieste a terra
Prá 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 céus
Humilde vieste a terra que criaste 
E por amor pobre se fez
Eu nunca pagarei o preço 
Dos meus pecados lá na cruz
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119. VOCÊ PODE TER
Você pode ter a casa repleta de amigos,
Paredes e pisos cobertos de bens
Ter um carro  do último tipo,
E andar conforme der na cabeça...

Ou pode até ser um cara que vive apertado
Até mesmo dentro de um lotação,
Curtindo assim mesmo
Um fim de semana
Ao andar conforme der na cabeça...

Mas sempre será como folha no vento
Esperando o momento de cair...
Você pode ter tudo aquilo que sonhar.

Mas nunca terá a paz que existe lá dentro,
Que não se encontra pra poder comprar
Porque essa paz
Só tem a pessoa
Que se encontra com Cristo.
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