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156. MUITOS MOTIVOS TENHO 
Autor: J. L. M. M. 
 
Muitos motivos tenho 

Para te adorar, oh, Deus! 

Tu és para mim o Maravilhoso, o Príncipe 

da paz. 

 

Coro 

Jesus, tu és para mim o Deus fiel, 

Maravilhoso, 

Outro Deus como o Senhor não há. 

 

Hoje aqui estou a te glorificar 

Pelas bênçãos recebidas, 

Por tudo o que me faz. 

Coro (2x no final) 

 
 

157. DOBRO OS MEUS JOELHOS  
Autor: A. C. C. C. 

 
Dobro os meus joelhos para a Ti clamar, 

Senhor, 

Toca o meu interior, toca-me Senhor, 

Diante de ti estou para te adorar; 

Guia-me Senhor, pelo teu amor, 

Paz e segurança quero ter 

Com Jesus meu Senhor. 

158. “MARCHAI! MARCHAI!”  
Autor: I. E.R. A. 

 
Coro 

 “Marchai! Marchai!” 

Firme, segura, confiante vai, 

A igreja adornada, preparada, 

Ao encontro de seu noivo vai. 

 

 

Eis o momento! Estamos atentos! 

Vigilantes, em constante adoração. 

Jesus nas nuvens descerá, sua igreja levará 

Para a Nova Jerusalém, eterno lar. 

O fio de escarlata nos garante 

As moradas preparadas por Jesus. 

Tudo está pronto! Candeia acesa! 

Somos o povo que o Espírito conduz. 

 
 

159. CRISTO É MEU AMIGO 
Autor: L. T. G. F. 
 

Cristo é meu amigo, 

Ele está comigo. 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 

Ele está comigo 

Cristo é teu amigo, 

Ele está contigo 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 

Ele está contigo. 

160. COMO É BOM SERVIR A DEUS  
Autor: A. S. L. T. 
 
 

Como é bom servir a Deus 

Conhecê-lo cada vez mais 

E vivendo no seu amor 

Sentir sua proteção. 

 

Coro (2x) 

Que me traz segurança, vida, 

Amor, paz e alegria. 

 

Com meu Deus eu sei que sou 

Mais que vencedor. 

Vou passando as provações 

Firmado no seu amor. 
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161. DANIEL NA COVA DOS LEÕES  
Autor: J. P. 
 

Daniel três vezes ao dia 

Buscava ao Senhor, 

De joelhos ele orava 

E glorificava a Deus. 

Certo dia o encontraram orando 

Prostrado ao seu Deus, 

Seus inimigos contaram ao Rei 

E pediram para que cumprisse a lei. 

 

Coro 

Daniel na cova dos leões, 

Um anjo apareceu. 

Daniel na cova dos leões, 

O seu Deus o protegeu. 

 

Daniel foi salvo por seu Deus 

E o rei compreendeu. 

Seus inimigos foram punidos 

E o rei logo decretou 

Que o Deus de Daniel 

É Deus vivo e salvador. 

 

Final: Cantar o coro 2x 

162. A MINHA ALMA ESPERA  
Autor: N. R. R. A. 
 

A minha alma espera, 

No Senhor espera e juntos vamos adorar, 

O grande Rei Senhor, o nosso Emanuel. 

E juntos vamos adorar. 

 

Vem Senhor! A tua igreja espera e não vai 

tardar. 

 

A noiva preparada está e a igreja subirá. 

A noiva preparada está 

e a igreja subirá. 

Repete o louvor 

 

163. CLAMA Ó IGREJA  
Autor: R. C. B. Z. 
 

Clama, ó igreja, 

Clama pelo sangue de Jesus. 

Neste sangue há poder, 

Vida, paz, libertação, 

Neste sangue poderoso há perdão. 

Repete o louvor 

Final 

Clama, ó igreja, 

Clama pelo sangue de Jesus. 

Neste sangue há poder, 

Vida, paz, libertação, 

Neste sangue poderoso há perdão. (2x) 

164. NO CÉU UM DIA NÓS VAMOS 
MORAR  
Autor: R. C. B. Z. 
 

No céu um dia nós vamos morar 

Com Jesus, o bom pastor, felizes seremos. 

Quanta alegria, muitos louvores. 

Cantaremos ao Senhor, (3x) 

Nosso Salvador! 

Repete o louvor 

 

Final: 

Cantaremos ao Senhor, (3x) 

Nosso Salvador! 

Nosso Salvador! 
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165. VOU CONTAR PARA VOCÊ 
UMA HISTÓRIA 
ESPECIAL  
Autor: R. C. B. Z. 
 

Vou contar para você 

Uma história especial: 

É a história de Jesus, 

Nosso amigo leal. 

Ele veio com a missão 

De nos dar a salvação, 

Para tanto homem se fez, 

Deixou o céu de esplendor, 

Veio à terra demonstrar 

De Deus o infinito amor. 

Padeceu em uma cruz 

E morreu para nos limpar, 

Nosso pecado lavar 

Com seu sangue remidor, 

E vivo ele está! 

No terceiro dia ressuscitou, 

À direita de Deus Pai 

Roga pelo pecador. 

Breve, breve voltará 

Para a igreja arrebatar 

E juntos vamos morar 

No celeste lar de amor. 

Se você também quiser 

Neste lar de amor morar 

Basta abrir seu coração 

E deixar Jesus entrar. 

 

Final: 

Basta abrir seu coração 

E deixar Jesus entrar. 

 
 

166. TENHO NO MEU CORAÇÃO  
Autor: R. L. O. M. 
 

Coro 

Tenho no meu coração o desejo de servir 

ao Senhor. 

Tenho no meu coração o desejo de louvar 

ao Senhor. 

 

Sou um servo alegre 

Porque posso sentir o amor do Senhor, 

Porque desde pequenino posso ouvir a voz 

do Senhor. 

Quando triste eu estou 

O Senhor me estende a mão. 

Quando olho para os céus, 

O Senhor ouve a minha oração. 

 

Final: 

Então eu abro o meu coração 

Para ti, Senhor, meu Jesus. 

Vem em mim habitar, 

Pois um servo eu sou. 

Quero crescer na tua presença ó Pai, 

Para te louvar. 

Para te louvar. 
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167. JESUS CHAMA OS SEUS 
MINISTROS  
Autor: E. H. M. R. 
 

Jesus chama os seus ministros 

Para uma grande missão: 

Guiar o seu povo 

Rumo à bela Sião. 

O Apóstolo vai à frente, 

Levando a palavra do Senhor. 

Testemunha pra muitos povos, 

Apresenta a Obra com amor. 

O Profeta aponta o caminho, 

É um proclamador. 

Fala do que está por vir; 

É o intérprete do Senhor. 

Para o Evangelista 

Não há tempo ruim, 

Prega a palavra em todos os lugares 

Com a autoridade de Jesus. 

O Pastor cuida da igreja 

Guiando o rebanho à salvação. 

Apascenta com cuidado, 

Levando o povo à adoração! 

E o Mestre é aquele, 

O menor dos irmãos, 

Ensina a sã doutrina, 

Educa com a revelação. 

Estes são os cinco ministérios, 

Forma simples e paterna 

De Jesus orientar a sua igreja, 

Levando-a à vida eterna! 

Levando-a à vida eterna! 

 
 
 
 

168. JESUS CRISTO É O AMADO  
Autor: E. H. M. R. 
 

Jesus Cristo é o amado 

Que morreu pelo pecador. 

O seu sangue clama ao Pai, para redenção; 

Para obtermos perdão, 

Segundo as riquezas de sua graça. 

Coro: (cantar 2 x) 

Por este motivo escolhemos 

Ficar contigo, Jesus. 

E honrar teu sacrifício, 

Feito no altar da cruz. 

Escolhemos a vida e a bênção 

Para nós e a nossa herança: 

Vivermos sob a tua proteção. 

169. EU VOU CANTAR 
Autor: C.M.V.C.S 
 

Eu vou cantar, cantar, cantar. 

Eu vou louvar, louvar, louvar. 

 

Jesus com seu sangue me comprou, 

Por sua graça salvo estou. 

 

Eu vou cantar, cantar, cantar. 

Eu vou louvar, louvar, louvar. 

Perto está o Senhor de voltar 

E assim vou para o meu lar. 
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170. CINCO SEIXOS  
Autor: C.M.V.C.S 
 

Cinco seixos do ribeiro Davi colocou 

Em seu alforje de pastor 

Quando Golias foi a enfrentar. 

Sem medo Davi foi lutar. 

Davi orou, confiou em Deus, 

Para assim vencer o filisteu. 

Em seu coração havia o lou - vor, 

A Palavra, o jejum e a oração 

E na madrugada, sempre a Deus buscava 

Deixando o Senhor sua vida dirigir. 

E quando Golias foi encontrar 

Só uma pedra em sua funda colocou. 

E mirou, girou, lançou 

Na testa do gigante a pedra cravou 

(trummmm) 

O gigante caiu, Davi foi vencedor. 

No nome do Senhor, no nome do Senhor. 

171. QUERO OUVIR (MEU 
QUERER)  
Autor: F. R. 
 

Quero ouvir a tua voz ó meu Senhor, 

A falar tão pura e meiga ao coração. 

E sentir o toque do teu Santo Espírito 

Pra que eu possa renovar a comunhão. 

 

Coro 

Quero louvar, com alegria em meu viver 

Renovar a minha fé, entregar todo o meu 

ser. 

Quero louvar, com alegria em meu viver 

Renovar a minha fé, entregar todo o meu 

ser. 

 

 

Quero falar desse seu imenso amor. 

E dizer a todo o mundo que Jesus é o 

Salvador. 

Que lá na cruz ele morreu pra nos salvar 

Derramou seu sangue puro e a vida eterna 

dá. 

172. SETE CARTAS  
Autor: H. D. S. 
 

Sete cartas João escreveu, 

Ao anjo das igrejas Deus mandou, 

 “Conheço as tuas obras”, assim diz o 

Senhor, 

 “Quem tem ouvidos ouça a voz do meu 

Espírito”. 

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardes, Filadélfia e Laodicéia. 

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardes, Filadélfia e Laodicéia. 

São sete cartas, sete Igrejas, 

Sete Espíritos de Deus 

A falar no meio das igrejas. 

São sete cartas, sete Igrejas, 

Sete Espíritos de Deus 

A operar no meio das igrejas. 


