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“Teu Pai, que vê no
segredo, te dará a

recompensa”

Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens.    (bis)

1. Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.

2. Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens.

Irmãos, convertei o vosso coração
À Boa Nova.
Mudai de vida.
Sabei que Deus vos ama.

1. Eu não venho condenar o mundo,
Venho para que o mundo seja salvo.

2. Eu não venho para os sãos nem para os justos,
Mas para os pecadores e doentes.

3. Eu não venho para julgar as pessoas,
Venho trazer a vida de Deus.

4. Eu sou o Bom Pastor, diz Jesus,
Procuro a ovelha perdida.

5. Quem crê em Mim tem a vida eterna,
Crede em minha Palavra e vivereis.
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Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor,
cantarei eternamente. 2x

Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.

1. Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.

2. No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivi que anseio por comer.

1. Senhor, Tu és Santo, Senhor Tu és bom! (3x)

2. Senhor, Tu és vida e glória sem fim! (3x)

3. Senhor, tu és santo, Senhor Tu és bom! (3x)

Eis o caminho, eis o caminho,
Eis o caminho da salvação.

1. Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Tomai com alegria a vossa cruz.
No dor e na ventura dai as mãos,
Ireis pelos irmãos até Jesus.                 (bis)

2. Que a vossa vida seja uma oração.
A vida não é vida sem amor;
Amai-vos, pois, com todo o coração,
Ireis pelos irmãos até ao Senhor.          (bis)

3. Áquele que cair estendei a mão,
Ao inimigo, em Cristo perdoai.
Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Ireis pelos irmãos até ao Pai.               (bis)

4. Jesus nos ensinou que em cada dia
A cruz está na vida do cristão;
Aquele que a levar com alegria
Encontra nela a paz e a salvação.         (bis)

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

2. A Luz....

3. O Amor...

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Louvor a Vós, Rei da eterna glória.
Louvor a Vós.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria.

Ouvi-nos Senhor. (rezado)

Rezado


