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65 - Grandioso és Tu
1. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado,

Contemplo a Tua imensa criação,
A terra e o mar e o céu todo estrelado
Me vêm falar da Tua perfeição.
Então minha alma canta a Ti, Senhor:
“Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”
Então minha alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!”
2. Quando as estrelas, tão de mim distantes,

Vejo a brilhar com vívido esplendor,
Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes
Que meu Jesus deixou, por meu amor.
3. Olho as florestas murmurando ao vento

E, ao ver que Tu plantaste cada pé,
Recordo a cruz, o lenho tão cruento,
E no teu Filho afirmo a minha fé.
4. E quando penso que tu não poupaste

Teu Filho amado por amor de mim,
Meu coração, que n’Ele Tu ganhaste,
Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim.
5. E quando Cristo, o amado meu, voltando,

Vier dos céus o povo Seu buscar,
No lar eterno quero, jubilando,
A Tua santa face contemplar.
M. Porto Filho
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74 - Noite de Paz
1. Noite de paz! Noite de amor!

Tudo dorme em derredor.
Entre os astros que espargem a luz,
Proclamando o Menino Jesus,
Brilha a estrela da paz!
2. Noite de paz! Noite de amor!

Nas Campinas ao pastor
Lindos anjos, mandados por Deus,
Anunciam a nova dos céus:
Nasce o bom Salvador!
3. Noite de paz! Noite de amor!

Oh! Que belo resplendor
Ilumina o Menino Jesus!
No presépio do mundo eis a luz,
Sol de eterno fulgor!
Adpat. Portuguesa anônima
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75 - Nasce Jesus
1. Nasce Jesus! Fonte de Luz!
Descem os anjos cantando.
Nasce Jesus! É nossa luz,
Que as trevas vai dissipando.
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Eis a mensagem celeste:
Raia enfim a Salvação, triunfante vem!
Cristo bendito! Firma Teu justo império!
Gratos louvores homens e anjos dêem!
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra, graça e amor,
Que a todos Deus quer bem!
2. Deus nos amor! Deus nos mandou
Cristo Jesus, Filho amado.
Deus nos amou! Deus encarnou!
Vede o menino deitado!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-no todos os povos.
Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Gratos louvores homens e anjos dêem!
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79 - Glória
Surgem anjos proclamando
Paz à terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos ecoando
Nas montanhas ao redor.
Glória, glória a Deus nas alturas!

1.

Vão-se alegres os pastores
Ver o Infante celestial;
E acrescentam seus louvores
Ao louvor angelical.
Glória, glória a Deus nas alturas!

2.

3. Berço rude Lhe foi dado
Mas do céu Lhe vem louvor.
Ele é o Salvador amado:
Bem merece o nosso amor!
Glória, glória a Deus nas alturas!
4. Povos, tribos, celebrai-O:
“Glória a Deus”, também dizei. Genuflexos, adorai-O:
Ele é o Cristo, o grande Rei!
Glória, glória a Deus nas alturas!
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102 – Sossegai
1. Mestre! O mar se revolta E as ondas nos dão pavor!
O Céu se reveste de trevas; Não temos um salvador!
Não se Te dá que morramos? Pode assim dormir
Quando a cada momento nos vemos
Já prestes a submergir?
“As ondas atendem ao Meu mandar. Sossegai!
E, seja o encapelado mar,
A ira dos homens, ou gênio do mal,
Tais águas não podem a nau tragar
Que leva o Senhor, Rei do céu e mar,
Pois todos ouvem o Meu mandar.
Sossegai! Sossegai!
Convosco estou para vos salvar.
Paz! Paz gozai!”
2. Mestre! Tão grande tristeza Me quer hoje
consumir!
A dor que perturba minha alma Te implora: “Vem-me
acudir!”
De ondas do mal que me encobrem Quem me virá valer?
Oh! Não tardes, não tardes, ó Mestre
Estou quase a perecer!
3. Mestre! Chegou a bonança! Em paz vejo o céu e o
mar
O meu coração goza calma Que não poderá findar.
Fica ao meu lado, bom Mestre, Dono da terra e céu,
E contigo eu irei bem seguro
Ao porto, destino meu.
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110 - A Mensagem da Cruz
No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu,
Como emblema de afronta e de dor.
Mas eu amo essa cruz : foi ali que Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

1.

Sim, eu sempre amarei essa cruz!
Seu triunfo meu gozo será,
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus
Ao Calvário humilhante baixou;
Tem a cruz para mim atrativos sem fim:
Nela foi que Jesus me salvou

2.

3.

Lá na cruz padeceu, desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me o perdão;
Dela agora provém para mim todo o bem,
Tenho nela real salvação.

4.

Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz
Quero sempre levar e sofrer.
Quando Cristo voltar para aqui me buscar,
Sua glória eu irei receber.
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112 - Calvário
1.

Oh! Como foi, Senhor Jesus,
O Teu sofrer por mim na cruz!
Não só na cruz, mas no jardim
Sofreste por amor de mim!
Calvário de vergonha e dor!
Ali por mim Jesus sofreu.
Calvário de vergonha e dor!
Ali por mim Jesus morreu.

2.

Tremor em tudo e escuridão
Apavorando a multidão
E o véu rasgado a proclamar
Teu sacrifício singular!
1. A Tua cruz, Jesus, me traz
Ao coração descanso e paz.
Com Deus ali eu me encontrei
E para sempre me salvei.
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117 - Ressurgiu!
Foi morto o Salvador
E sepultado,
Mas de entre os mortos já
Ressuscitou!

1.

Da sepultura saiu!
Com triunfo e glória ressurgiu!
Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder!
Pode agora a todos vida conceder!
Ressurgiu! Ressurgiu! Aleluia! Ressurgiu!
Tomaram precaução
Com Seu sepulcro.
Foi tudo em vão, porém,
Para O deter.

2.

3.

No grande Vencedor
Eis as primícias
Dos santos que também
Ressurgirão.
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120 - Cristo Ressuscitou
1.

Cristo já ressuscitou! Aleluia!
Sobre a morte triunfou. Aleluia!
Tudo consumado está. Aleluia!
Salvação de graça dá. Aleluia!

2.

Uma vez na cruz sofreu; Aleluia!
Uma vez por nós morreu. Aleluia!
Mas agora vivo está; Aleluia!
Para sempre reinará. Aleluia!

3.

Gratos hinos hoje erguei. Aleluia!
A Jesus, o grande Rei, Aleluia!
Pois à morte quis baixar, Aleluia!
Pecadores resgatar. Aleluia!
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124 - O Dia Glorioso
1.

Regozijai-vos, ó cristãos:
O Senhor não tardará!
Eis o dia glorioso vem
Em que Cristo voltará.

Oh! Dia Triunfal de Cristo
Quando lá do céu descer!
Estejamos prontos, jubilosos,
O Senhor a receber!
Regozijai-vos, ó cristãos:
O Senhor não tardará!
Eis o dia glorioso vem
Em que Cristo voltará!
2.

Eis com milhares, sem tardar,
Sobre as nuvens Ele vem!
E os fiéis, com Ele a se encontrar,
Subirão, em glória, além.
3.

Glorificado então será
Nos remidos o Senhor,
Pois o mundo inteiro aqui verá
Seu poder e Seu amor.
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125 - A Vitória Final
1. Quando lá dos céus descendo, para os Seus Jesus
voltar
E o clarim de Deus a todos proclamar
Que chegou o grande dia da vitória do meu Rei,
Eu, por Sua imensa graça, lá estarei.
Quando, enfim, chegar o dia
Da vitória do meu Rei,
Quando, enfim, chegar o dia
Pela sua imensa graça, lá estarei.
2 Glorioso, no milênio, vai reinar aqui Jesus,
O Cordeiro que imolaram sobre a cruz;
As nações verão, então, o resplendor do grande
Rei E eu, por Sua imensa graça, lá estarei.
3 Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador;

Desprezaram, insultaram meu Senhor.
Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei
E eu, por Sua imensa graça, lá estarei.
4 De mim mesmo nada tenho em que possa confiar,

Mas Jesus ali na cruz me quis salvar;
Tão somente nEle espero, sim, e sempre esperarei,
E, por Sua imensa graça, lá estarei.
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126 - Não Tardará
1. Cristo mui breve do céu virá,

Pois prometeu e jamais faltará,
Oh! Que alegria, que glória será
Quando Jesus regressar!
Cristo não tarda, não tarda a voltar!
Cristo não tarda a voltar!
Oh! Que alegria, que glória será
Quando Jesus regressar!
2. Os crentes mortos ressurgirão

E arrebatados os vivos serão.
Sim, para sempre com Cristo estarão
Quando Jesus regressar!
3. À terra, em breve,virá a paz.

Preso e encerrado será Satanás.
Sombras e mágoas irão para trás
Quando Jesus regressar!
4. Cristo não tarda, não tarda em vir.

Quem pronto está para aquele porvir?
Oh! Que alegria teremos em ir,
Quando Jesus regressar!
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138 - Achei um bom Amigo
1.

Achei um bom Amigo, Jesus, o Salvador,
O escolhido dos milhares para mim;
Dos vales é o lírio, O forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim.
Consolador amado, Meu protetor do mal,
A solicitude minha toma a Si;
Dos vales é o lírio, A Estrela da manhã,
O escolhido dos milhares para mim.

Levou-me as dores todas; As mágoas Lhe
entreguei; Nele tenho firme abrigo em tentação.
Deixei por Ele tudo; Os ídolos queimei;
Ele faz-me puro e santo o coração.
Que o mundo me abandone, Persiga o tentador:
Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Dos vales é o lírio, A Estrela da manhã,
O escolhido dos milhares para mim.

2.

Não desampara nunca Nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver;
Em torno a mim se acampa Quem me protegerá,
Até quando face a face O possa ver.
Nos céus, então, entrando, Na glória eu ficarei
Com Jesus, meu Salvador, gozando enfim.
Dos vales é o lírio, A Estrela da manhã,
O escolhido dos milhares para mim.

3.
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140 - Bondoso Amigo
Quão bondoso amigo é Cristo!
Revelou-nos Seu amor
E nos manda que levemos
A seus pés a nossa dor
Falta ao coração dorido
Gozo, paz, consolação?
É porque não confiamos
Tudo a Ele, em oração.

1.

2.

3.

Andas triste e carregado
De pesares e temor?
A Jesus, refúgio eterno,
Vai, com fé, teu mal expor.
Teus amigos te desprezam?
Conta-lhe isso em oração
E, por Seu amor tão terno,
Paz terás no coração.
Cristo é verdadeiro amigo!
Disso prova nos mostrou
Quando, para ver remido
Ao culpado, Se encarnou.
Derramou precioso sangue,
Para as manchas nos lavar;
Gozo em vida e no futuro
Já podemos alcançar!
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153 - Morri na Cruz por Ti
Morri na cruz por ti,
Morri por te livrar.
Meu sangue ali verti
E posso te salvar.

1.

Morri, morri na cruz por ti.
Que fazes tu por Mim?
Vivi assim por ti,
Em dor, em dissabor,
E tudo fiz aqui
Por ser teu Salvador.

2.

3.

4.

Sofri na cruz por ti,
A fim de te salvar.
A vida consegui
E agora ta vou dar.
Eu trouxe a salvação,
Dos altos céus louvor.
É livre o Meu perdão
É grande o Meu amor.
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170 - Careço de Jesus
Careço de Jesus!
De Ti, meu Salvador!
Somente a Tua voz
Tem para mim valor.

1.

De Ti, Senhor, careço!
Do Teu amparo sempre!
Oh! Dá-me a Tua bênção:
Aspiro a Ti!
Careço de Jesus!
Unido a Ti, Senhor,
Pecado e tentação
Não mais terão vigor.
2.

Careço de Jesus!
Vem dar-me ao coração
O gozo de viver
Em santa retidão!
3.

4.
Careço de Jesus!
Nas trevas ou na luz, Sem
Ti a vida é vã:
Sou pobre sem Jesus.

Careço de Jesus!
Viver desejo aqui
Ligado mais e mais,
Ó Salvador, a Ti!

5.
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172 - Abrigo no Temporal
1. Rochedo forte é o meu Senhor,

Refúgio na Tribulação!
Constante e firme Amparador,
Refúgio na tribulação!
Oh! Cristo é nosso abrigo no temporal!
No temporal, no temporal!
Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal!
Refúgio na tribulação!
2. Lugar de sombra no verão,

Descanso na tribulação!
Vigia fiel na escuridão,
Descanso na tribulação!
3.Piloto bom no bravo mar,
Consolo na tribulação!
Ancoradouro singular,
Consolo na tribulação!
4. Jesus é o nosso Benfeitor.
Auxílio na tribulação!
Presente, eterno Salvador,
Auxílio na tribulação!
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183 - Contemplação de Deus
1. Se nos cega o sol ardente

Quando visto em seu fulgor,
Quem contemplará
Aquele Que do sol é Criador?
Patriarcas e Profetas
Não O puderam avistar,
Nem Adão chegou a vê-Lo
Antes mesmo de pecar.
2. Luz perante a qual é trevas
3. Sol que fulge a rebrilhar,

Nossos olhos nus, humanos,
Não Te podem contemplar.
Fogo em cima da arca santa,
Sarça ardente no Sinai,
São figuras só da glória
Do Senhor e eterno Pai.
4. Para termos nós com Ele

Franca e doce comunhão,
Cristo, o Filho, fez-Se carne,
Fez-Se nossa redenção.
Para que, na glória eterna,
O vejamos nós, sem véu,
Cristo padeceu a morte,
Nova entrada abrindo ao céu.
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184 - Coração em Paz
1.

Vindo sombras escuras nos caminhos teus,
Oh, não te desanimes! Canta um hino a Deus!
Cada nuvem escura um arco-iris traz
Quando em teu coração reinar perfeita paz.
Se teu coração estiver em paz,
Bem contente e alegre sempre te acharás.
Se teu coração estiver em paz,
Verás que um arco-iris cada nuvem traz.

2.
Se o viver é de lutas, cheio de amargor,
Mostra afeto aos aflitos, age em seu favor! E de tudo o
que sofres tu te esquecerás; Fruirás gozo e calma, se
tiveres paz.
3.

Vem após negra noite a aurora matinal; Fica o
céu mais brilhante após o temporal!
A esperança não percas, tudo vencerás!
Fugirão as tristezas, se tiveres paz.
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216 - Vem, Espírito Divino!
Vem, Espírito divino,
Grande ensinador!
Vem, revela às nossas almas
Cristo, o Salvador!

1.

Mestre! Mestre!
Ouve, com favor!
Em poder e graça insigne,
Mostra o Teu amor!
2.

Vem! Demole os alicerces
Da enganosa paz,
Aos errados concedendo
Salvação veraz!

3.

Vem! Reveste a Tua Igreja
De energia e luz.
Vem! Atrai os desviados
Ao Senhor Jesus!
Maravilhas soberanas
Outros povos vêem.
Oh! Concede a mesma bênção
Sobre nós também!
4.
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220 - Pastor Divino
Eis-nos, ó Pastor divino,
Todos juntos num lugar,
Como ovelhas, congregados,
Teu auxílio a suplicar,
Sê presente,
O Rebanho a apascentar!

1.

Aos perdidos, vem, bondoso,
Tua voz fazer ouvir;
Chama a ti os transviados
Para Teu amor fruir;
Aos enfermos
Prestes digna-Te a acudir.

2.

Guia os tristes, fatigados,
Ao aprisco do Senhor!
Leva os tenros cordeirinhos
Nos Teus braços, bom Pastor,
Às pastagens
De celeste e doce amor!

3.

Ó Jesus bondoso, escuta
Nossa humilde petição!
Vem encher o Teu rebanho
De sincera gratidão!
Cantaremos Tua imensa compaixão.
4.
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224 - Louvor e Súplica
1.

Vem, Senhor, do bem a Fonte,
Vem, celeste Redentor,
Ajudar-me a celebrar-Te
Nestes hinos de louvor.
Tu, Jesus, por mim morreste;
Quero só por Ti viver;
Quero em todos os momentos
Tua bênção receber.
2.

3.

Era pobre e desgarrado
Quando Cristo me buscou;
Para me livrar da morte
O Seu sangue derramou.
E, na cruz, refugiado,
Paz, perdão e vida achei;
Redimido, eternamente,
Sua glória fruirei.

Desta graça, ó Cristo amado,
Sou perpétuo devedor.
Mais e mais a Ti me prenda,
Ó Jesus, o Teu amor.
Sou ingrato, reconheço,
Peço, meu Senhor, perdão;
Vem livrar-me do pecado
E reger meu coração.
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231 - Coroai
1.

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai!
Ao Filho do bendito Deus,
Com glória coroai!

Ó redimida geração
Do bom e eterno Pai,
Ao grande Autor da salvação
Com glória coroai!
2.

Ó perdoados cujo amor
Bem triunfante vai,
Ao Deus varão, Conquistador,
Com glória coroai!

3.

Ó raças, tribos e nações,
Ao Rei divino honrai!
A Quem quebrou os vis grilhões
Com glória coroai!
4.
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232 - Ao Deus de Abraão
1.

Ao Deus de Abraão louvai,
Do vasto céu Senhor,
Eterno e poderoso Pai
E Deus de amor;
Augusto Jeová,
Que terra e céu criou!
Minha alma o nome exaltará
Do Grande “Eu Sou”.

Ao Deus de Abraão louvai.
Eis, por mandado Seu,
Minha alma deixa a terra e vai
Gozar no céu.
O mundo desprezei.
Seu lucro e seu louvor
E Deus por meu quinhão tomei,
E protetor.

2.

Meu guia Deus será;
Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará, Por onde eu for.
Tomou-me pela mão,
Em trevas deu-me luz,
E dá-me eterna redenção
Por meu Jesus.
3.

Meu Deus por Si jurou;
Eu nEle confiei, E para o céu que preparou
Eu subirei.
Na glória eu O hei de ver
Confiado em Seu amor,
E para sempre engrandecer
Meu Redentor!
4.
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233 - O Grande Amor De Deus
A Deus demos glória, pois Seu grande amor
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

1.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus Salvador, a Jesus Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu filho bendito por nós todos deu.
Oh, graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, Seu sangue por nós derramou.
Herança nos Céus, com os santos em luz,
Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

2.

3.

A crer nos convida tal prova de amor
Nos merecimentos do Filho de Deus;
E quem se entregar a seu bom Salvador
Vai vê-lo sentado na glória dos céus
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234 - Exultação e Louvor
Conosco vinde agora dar louvores a Jesus,
Que para a nossa salvação morreu na amarga cruz;
Seu sangue derramou, de tudo me lavou;
Mais alvo do que a neve me tornou.
1.

O sangue de Jesus, me lavou, me lavou;
O Sangue de Jesus me lavou, me lavou.
Alegre, cantarei louvores a meu Rei,
A meu Senhor Jesus, que me salvou!
2.

Oh! Vinde unir-vos a Jesus na luta contra o
mal,
E, com o grande Salvador em marcha triunfal,
A todos proclamar que com amor sem par
Seu sangue derramou por nos salvar.

O Capitão da Salvação é Cristo, o Salvador,
O Rei dos reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor.
Tudo Ele vencerá; vitória nos dará
E à glória eterna os Seus conduzirá

3.
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244 - Mil Vezes Mil Louvores
1.

Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por Seu insigne amor
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes sim, mil vezes sim,
Louvores ao Senhor,
Que nos amou e nos lavou,
Bendito Salvador

Eis ao redor do trono do Redentor Jesus
Milhares de milhares em refulgente luz;
Com reverência adoram o grande Salvador
E ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor.
2.

3. Oh! Vinde agora todos também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória Seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo tributai!
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246 - O Rei Sublime
1.

Ó Rei sublime em majestade e glória
Sobre as milícias do celeste Além!
Ouve o louvor, os hinos de vitória
Dos que de Ti recebem todo o bem!

Vinde, ó remidos, filhos de Deus;
Daí vossas glórias que enlevam os céus!
2.

Nos altos céus, augustos anjos soam
Glória eternal ao soberano amor,
E em coro os salvos com fervor entoam
O nome ilustre de seu Benfeitor.

3.

Santo és, ó Deus! Reinando eternamente,
Tens sobre o mundo império sem igual.
Teus são a terra, os céus e o mar fremente;
Em tudo opera o teu poder real!

4.

Ó Santo Deus! No pó nos vês prostrados,
Ante o fulgor da resplendente luz,
Junto a Teus pés, os filhos resgatados,
Servos inúteis, salvos por Jesus!
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247 - Santo! Santo! Santo!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam, de manhã, nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus triúno, excelso Criador!

1.

Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam Teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor!

2.

3.

4.

Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver Tua glória sem tremor.
Tu somente és santo, só Tu és perfeito,
Deus soberano, imenso em Teu amor!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam Teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo
És Deus triúno, excelso Criador!
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248 - Louvamos-Te
1.

Louvamos-Te, ó Deus,
Pelo dom de Jesus,
Que por nós, pecadores,
Morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória
Te daremos, Senhor!
Tua graça cantaremos
Com perfeito louvor.

2.

Louvamos-Te, ó Deus,
Pois nos mandas a luz
Que, brilhando nas trevas,
A Cristo conduz.
Louvamos-Te aqui,
Pois, Cordeiro de Deus,
Foste morto, mas vives,
Eterno, nos céus!

3.

4.

Louvamos-Te, ó Deus!
Vem Teus servos, Senhor,
Conduzir bem seguros
No Teu grande amor!
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260 - Invocação para a Leitura Bíblica
Enquanto, ó Salvador, Teu livro ler,
Meus olhos vem abrir, pois quero ver
Da mera letra além a Ti, Senhor,
E meditar no Teu excelso amor.

1.

À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
Alimentando a imensa multidão;
Da vida o Pão és Tu; vem, pois, assim
Satisfazer, Senhor, a mim, a mim!

2.
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264 - Despedida e Gratidão
1.

Grande Deus, em paz, agora,
Desperdir-nos vem, Senhor,
Certos de fruir as bênçãos
Que provêm do Teu amor.
Dá-nos forças
Neste mundo de amargor.

2.

Graças, graças Te rendemos
Pela Tua redenção,
E rogamos, fervorosos,
Tua santa proteção.
Deus eterno,
Reina em cada coração.
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273 - As Novas do Evangelho
As Novas do Evangelho
Ressoando estão aqui,
Publicando em som alegre
Quanto Deus já fez por ti,
Pois tanto ao mundo amou
E ao perdido pecador,
Que dos céus nos deu Seu Filho,
A Jesus, o Salvador.
1.

“Santa paz e perdão!”
São as novas lá dos céus!
“Santa paz e perdão!”
Bendito o nosso Deus!
As novas do Evangelho,
Verdadeira vida e paz,
Anunciam Jesus Cristo,
Que o perdão de Deus nos traz.
As novas se vos dão
De que existe um Salvador
Poderoso e mui bondoso
Que perdoa ao pecador.

2.

3.

As novas do Evangelho
Dão-nos hoje a conhecer
Que perdão há para todos,
Para quem a Cristo crer.
Salvai-vos em Jesus!
Vinde agora, sem tardar!
Há perigo grande e grave
Para quem se descuidar.
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274 - Palavras de Vida
1.

Repeti-mas inda outra vez
Belas palavras de vida!
Acho nelas consolo e paz,
Belas palavras de vida!
Elas vêm de cima,
Dão sustento e guia.
Que belas são! Que belas são
Essas palavras de vida!
Cristo a todos agora dá
Belas palavras de vida.
Dá-Lhe ouvidos, ó pecador!
Belas palavras de vida!
Por amor te salva,
Ele ao céu te chama.
Que belas são! Que belas são
Essas palavras de vida!

2.

É Jesus o bom Salvador;
Belas palavras de vida!
Terno e santo consolador;
Belas palavras de vida!
Ele é luz e vida,
Paz, conforto e guia.
Que belas são! Que belas são
Essas palavras de vida!

3.
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282 - Manso e Suave
Manso e suave eis Jesus nos chamando.
Chama por ti e por mim.
Eis que Ele às portas espera velando.
Vela por ti e por mim.

1.

Vem já! Vem já! Alma cansada, vem já!
Manso e suave, Jesus, convidando,
Chama: “Vem, pecador; vem!”
Com paciência, Ele está esperando
Hoje por ti e por mim.
Oh! Não desprezes a quem, convidando,
Chama por ti e por mim!

2.

Correm os dias, as horas se passam,
Passam por ti e por mim.
Transes de morte, por fim, vão chegando
Tanto por ti e por mim!

3.

4.

Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado!
Tudo por ti e por mim!
Seu sangue foi sobre a cruz derramado,
Sim, foi por ti e por mim!
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284 - A Última Hora
Ao findar o labor desta vida,
Quando a morte ao teu lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma?
Qual será, no futuro, o teu lar?

1.

Meu amigo, hoje tu tens a escolha:
Vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje Cristo te quer libertar.
2.

Tu procuras a paz neste mundo,
Em prazeres que passam em vão,
Mas no termo final desta vida
Tais prazeres valor não terão.

3.

4.

Muitas vezes, amigo, tu riste
Ao ouvires falar de Jesus.
Mas somente Jesus pode dar-te
Salvação, pela morte na cruz.

Com tua alma em pecado não podes
Ver o santo semblante de Deus.
Mas aquele a quem Deus tornou limpo
Gozará das venturas dos céus.
5.

Se quiseres deixar teus pecados
E entregar tua vida a Jesus,
Hás de ter no momento da morte
Um caminho brilhante de luz.
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287 - Mensagem do Senhor
Eis mensagem do Senhor, aleluia!
Que a todos quer abençoar;
“Cristo salva o pecador, aleluia!
Salva até por meio de um olhar”.

1.

Oh, olhai, irmãos, olhai! Sim! Olhai só a Jesus!
Ele salva o pecador, aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
2.

3.

Vossa dívida pagou, aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida Ele entregou, aleluia!
Para a todos vos guiar em luz.

Esta oferta Cristo faz, aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui vos traz, aleluia!
Convertei-vos já ao vosso Deus!

4.

Aceitai a salvação, aleluia!
Segui os passos do Senhor;
Publicai o seu perdão, aleluia!
Proclamai o grande Redentor!
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302 - Deixa o Sol em Ti Nascer
1.

Medo tens que o inimigo vá vencer?
Pouca luz te faz agora estremecer?
Abre o coração e deixa Cristo entrar,
Deixa o Sol em ti raiar.
Deixa a luz do Céu entrar,
Deixa o Sol em ti nascer.
Abre o coração e deixa Cristo entrar,
Deixa o sol em ti nascer.

2.
Fraca está a tua fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração e deixa Cristo entrar,
Deixa o Sol em ti raiar.
3.

Queres ir andando, alegre, para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração e deixa Cristo entrar,
Deixa o Sol em ti raiar.
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303 - A Mensagem Real
1.

Sou forasteiro aqui; em terra estranha estou;
Celeste Pátria, sim, anunciando vou.
Embaixador, por Deus, de reinos de além céus,
Venho em serviço do meu Rei.
Eis a mensagem que me deu,
Que os anjos cantam lá nos céus:
“Reconcilia-vos já, diz o Senhor, Rei meu;
Reconciliai-vos já com Deus”.
Por Deus mandado está que o homem, pecador,
Arrependido já, se chegue ao Salvador,
Pois quem O receber, no Reino vai viver.
Venho em serviço do meu Rei.

2.

3.

Mais belo que um rosal, o lar celeste tem A
bênção perenal do bom descanso além.
Ali podeis gozar prazer que não tem par.
Venho em serviço do meu Rei.
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317 - Redenção pela Cruz
1.

Oh! Bem cego eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu bom Salvador!
Mas da glória desceu, e Seu sangue verteu
Por salvar a um tão pobre pecador.

Foi na cruz, foi na cruz que, a tremer, percebi
Meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali, pela fé, onde os olhos abri
E hoje, salvo, me alegro em Sua luz.
Bem ouvia falar dessa graça sem par
Que nos deu um Salvador em Jesus.
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor, que por mim morreu na cruz.

2.

3.

Mas um dia senti meu pecado e tremi,
Vendo as penas da justiça e da lei.
Apressado fugi, em Jesus me escondi
E refúgio seguro nEle achei.

4.

Quão feliz é, então, este meu coração,
A gozar aquele tão santo amor
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz,
Por salvar a um tão pobre pecador!
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319 - Venho Como Estou
1.

Jesus, Senhor, me chego a Ti!
Tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou!
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!

2
Eu nada posso merecer;
Tu vês-me prestes a morrer. Jesus, a
Ti me vou render; Aceita um pecador!

Oh! Vem agora, Salvador,
Livrar-me por Teu grande amor, Pois Tu, Jesus, és meu
Senhor, Aceita um pecador!
3
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333 -Consagração
A Ti seja consagrada
Minha vida, ó meu Senhor!
Meus momentos e meus dias
Sejam só em Teu louvor.
1.

Sempre minhas mãos se movam
Com presteza e com amor,
E meus pés velozes corram
A servir-Te, ó bom Senhor!

2.

Minha voz agora toma
Para o Teu louvor cantar;
Toma os lábios meus, fazendo-os
A mensagem proclamar.
3.

4.

Minha prata e ouro toma,
Nada quero Te esconder;
Minha inteligência guia
Tão somente em Teu saber.

5.

A vontade minha toma,
Sujeitando-a a Ti, Senhor,
De meu coração fazendo
O Teu trono, Salvador!

Meu amor e meu desejo
Sejam só Teu nome honrar;
Faze que meu corpo inteiro
Eu Te possa consagrar.

6.
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335 - Tudo Entregarei
1.

Tudo a Ti, Jesus, entrego;
Tudo, tudo deixarei
Resoluto, mas submisso,
Sempre a Ti eu seguirei.
Tudo entregarei!
Tudo entregarei!
Sim, por Ti, Jesus bendito,
Tudo deixarei!

2.

Tudo a Ti, Jesus, entrego!
Tudo quanto é meu, Senhor!
Tudo, tudo, Cristo amado,
Deixarei por Teu amor!

3.

Tudo a Ti, Jesus, entrego!
Quero ser somente Teu,
Tão submisso aqui vivendo
Como os anjos lá no céu.

4.

Tudo a Ti, Jesus, entrego!
Oh! Eu sinto o Teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

Tudo a Ti, Jesus, entrego! Quanto gozo, meu
Senhor! Paz perfeita, paz completa! Glória! Glória ao
Salvador!
5.
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336 - Mais Perto da Cruz
1.
Meu Senhor, sou Teu;
Tua voz ouvi A chamar-me com amor
E contigo sempre eu desejo estar,
Ó bendito Salvador!

Mais perto da Tua Cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da Tua cruz
Quem me dera estar, Senhor!
2.

A seguir-Te agora eu me decidi,
Constrangido pelo amor;
Jubiloso, pois, me declaro
Teu, Sem reservas, meu Senhor!

3.

Que delícia e gozo, eu irei fruir
Quando junto a Ti me achar,
E com grato amor e singela fé
Meu Jesus sempre adorar!
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341 - Vaso de Bênção
Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso escolhido por Deus,
Para as novas levar aos perdidos,
Boas Novas que vêm lá dos céus.

1.

Faze-me um vaso de bênção, Senhor,
Vaso que leve a mensagem de amor!
Eis me submisso; ao Teu serviço
Eu me consagro, bendito Senhor!
Quero ser um vaso de bênção,
Para todos os dias fazer
Aos culpados que vivem nas trevas
O perdão de Jesus conhecer.

2.

3.

Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso de bênção sem par,
Avisando que crentes em Cristo
Jubilosos nos céus vão entrar.

4.

Para ser um vaso de bênção
É mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza,
Revestida de amor divinal.
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344 - Fala à Minha Alma
1. Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor!
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador!”
Faze-me bem disposto
Para Te obedecer,
Sempre louvar Teu nome
E dedicar-Te o ser.
Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti Meu sangue Para te libertar”.
Fala-me cada dia, Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:“Tu tens um Salvador!”
2. Fala-me sempre, ó Cristo,

Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino eterno
A vinda abreviar.
3. Como na antiguidade

Mostravas Teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A Ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar.
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360 - Mais Perto Quero Estar
1. Mais perto quero estar, Meu Deus, de Ti,

Inda que seja a dor Que me uma a Ti.
Sempre hei de suplicar:
“Mais perto quero estar, Meu Deus, de Ti!”
2. Mesmo a peregrinar Na solidão,

De noite a descansar, Por leito o chão,
Em sonhos vou rogar:
“Mais perto quero estar, Meu Deus, de Ti!”
Minha alma cantará A Ti, Senhor!
Betel aqui verá, Por Teu favor,
Em tudo hei de clamar;
“Mais perto quero estar, Meu Deus, de Ti”
3.

4.

E quando a morte, aqui, Me vier buscar,
Nos céus, a achar-Te ali, Irei morar.
Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei!
Meu Deus, de Ti!
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362 - Ao pé da Cruz
Quero estar ao pé da cruz,
Que tão rica fonte
Corre franca, salutar,
De Sião no monte.

1.

Sim, na cruz, sim, na cruz,
Nela me glorio,
Pois, enfim, vou descansar,
Salvo, além do rio.
2.

3.

4.

A tremer, ao pé da cruz,
Graça, amor achou-me;
Matutina estrela, ali,
Raios seus mandou-me
Desta cruz desejo aqui
Sempre recordar-me;
Dela à sombra, Salvador,
Queiras abrigar-me!
Junto à cruz, ardendo em fé,
Sem temor vigio,
Para a terra um dia eu ver
Santa, além do rio.

52

368 - Unido com Cristo
Com Cristo unido na morte da cruz,
Eu gozo as Bênçãos do reino da luz,
Cheio da graça que ali corre a flux,
Cada momento, de Cristo Jesus.

1.

Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor;
Cada momento sou Teu, ó Senhor!
2.

Com Cristo unido na luta moral,
Eu me levanto, fiel, contra o mal,
Bem alto erguendo a bandeira real,
Cada momento mais forte e leal.

Com Cristo unido na emancipação,
Quero contar que Ele dá salvação;
Nunca os contritos O buscam em vão:
Cada momento concede perdão.

3.

Não há perigo, tropeço e amargor,
Falta nenhuma, nem pranto nem dor
Que, do Seu trono de graça e de amor,
Cada momento não veja o Senhor.

4.

5.

Nas minhas lutas me pode amparar
E do maligno também me livrar.
Cada momento, por onde eu andar,
Cristo, meu Mestre, me pode guiar.
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369 - Quero o Salvador Comigo
1.

Quero o Salvador comigo;
Sem Jesus não posso andar.
Quero dEle estar bem perto,
No Seu braço descansar.
Confiando no Senhor,
Consolado em Seu amor,
Seguirei o meu caminho,
Sem tristeza e sem temor.

2.

Quero o Salvador comigo,
Pois tão fraca é minha fé!
Sua voz me dá conforto
Quando me vacila o pé.

3.

Quero o Salvador comigo,
Dia a dia em meu viver,
Seja em luz ou entre sombras,
No conflito ou no prazer.

4.

Quero o Salvador comigo,
Sábio Guia e bom Pastor,
Ao passar além da morte,
Longe de perigo e dor.
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370 - Com Jesus Irei
1.

Onde quer que seja, com Jesus irei;
Ele é meu bendito Salvador e Rei.
Seja para a guerra, para batalhar,
Ou para a campina a fim de semear.
Onde quer, onde quer que
Deus me mandar,
Perto do meu
Salvador desejo andar!

Onde quer que seja, com o Salvador
–Diz o coração que sente o Seu amor –
Perto dEle sempre bem seguro vou.
Onde quer que seja, pois, contente estou.

2.

3.

Seja, pois, para onde quer que me levar,
Acharei com Ele ali meu doce lar;
Onde quer que seja, sempre cantarei:
“Tu, Senhor, comigo estás; não temerei.”
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377 - Glória, Glória, Aleluia!
1.

Quando à alma sequiosa chega a voz do
Salvador Eis que logo reconhece ser
Jesus o seu Senhor;
Mas se o “Eu” quer levantar-se, revelar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
2.

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar,
Mesmo lutas, dissabores que nos venham perturbar;
Mas se o mal nos ameaça de a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
3.

Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus,
Muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus;
Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do Bom
Deus, Vencendo vem Jesus!
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379 - Conta as Muitas Bênçãos
Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão,
Conta as muitas bênção, dize-as de uma vez
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
1.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão.
Vem dizê-las, todas de uma vez
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
2.

Tens acaso mágoas? Triste é teu lidar?
É pesada a cruz que tens de suportar?
Conta as muitas bênçãos: logo exultarás
E, fortalecido, os dias passarás.
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.

3.

4.

Seja o teu conflito fraco ou forte aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti.
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.
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387 - O Céu com Cristo
1.

Depois que Cristo me salvou
Em céu o mundo se tornou;
Até no meio do sofrer
É céu a Cristo conhecer.
Oh, aleluia! Sim, é céu,
É céu fruir perdão aqui.
Na terra ou mar, por onde for,
Com Cristo estar é céu ali.

2.

Mui longe eu via outrora o céu,
Mas quando Cristo me valeu
Então senti meu coração
Entrar no céu da retidão.

Bem pouco importa eu habitar
Em alto monte, à beira-mar,
Em casa ou gruta, boa ou ruim:
É sempre céu, com Cristo em mim!

3.
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388 - O Vale de Bênção
1.

Este vale em que eu ando é de bênção e paz
Porque tenho comigo a Jesus;
Por Seu sangue aos humildes garante perdão,
Com poder Ele os enche de luz.
Entrai com Jesus onde há bênção e paz,
Onde a todos revela afeição.
Aceitai, abraçai, confessai-O
Publicai que nEle há salvação.
Há festim neste vale de bênção e paz,
Segurança num Deus liberal;
O cansado recebe alimento e vigor,
Para o triste há consolo real.

2.

Há ternura no vale de bênção e paz,
E riquezas de incrível amor;
Mas somente os fiéis é que podem gozar
Essa graça do bom Salvador.

3.

4.

Há canções neste vale de benção e paz,
Tais que os anjos se querem unir
A cantar com os salvos o excelso louvor
De Jesus, que nos veio remir.
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389 - Promessa Bendita
Peregrinando por sobre os montes,
Dentro dos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me:
“Eis-Me convosco”, disse Jesus.

1.

Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma glória do céu.
Oh, aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!
2.

Sombras à roda, sombras em cima,
O Salvador não hão de ocultar,
Pois Cristo é luz que nunca se apaga;
Junto a Seu lado sempre hei de andar.
A Luz bendita me vai guiando,
Passos avante, para a mansão,
Mais e mais perto ao Mestre seguindo,
Dando os louvores da salvação.
3.
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391 - Salvação em Cristo
Jesus, agora, sim, eu sei
Quão grande é Teu amor,
Pois salvação me deste aqui;
Aceita o meu louvor.

1.

É Cristo só meu Salvador!
Por Ele eu tenho paz.
Jesus, a Ti louvor darei,
Pois tudo Tu me dás
.
2.
Descanso nunca conheci;
Inútil sempre sou.
Mas Cristo Se lembrou de mim;
Bondoso me chamou.
Mas Cristo Se lembrou de mim;
Bondoso me chamou.
3.

4.

Comigo, crentes, exaltai
O grande Salvador,
Pois tudo Cristo me supriu,
Embora pecador.
Louvor, louvor darei a Ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote e Rei,
Do mundo o Salvador!
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395 - Nome Precioso
1.

Leva tu contigo o nome
De Jesus, o Salvador;
Este nome dá conforto,
Hoje, sempre e onde for.
Nome bom, doce à fé,
Esperança do porvir!

2.

Santo nome incomparável
Tem Jesus, o amador teu,
Rei dos reis, Senhor eterno,
Deus na terra, Deus no céu.

3.

Este nome leva sempre
Para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance,
Quando o mal te aparecer.

4.

Oh, que nome precioso!
Gozo traz ao coração.
Com o pai agora temos
Por Jesus real perdão.
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404 - Plena Confiança
1.

Oh, que descanso em Jesus encontrei!
Cristo por mim! Cristo por mim!
Oh, que tesouros infindos achei!
Cristo por mim! Cristo por mim!
Podem o mundo escolher para si
Os que prazeres só buscam aqui.
Escolherei, ó Jesus, sempre a Ti!
Cristo por mim! Cristo por mim!

2.

Quer na aflição, na fraqueza ou na dor,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Quer na saúde, na força ou vigor,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Sempre, bondoso, me vem socorrer
Com Seu amor, Seu cuidado e poder!
Em cada transe me pode valer.
Cristo por mim! Cristo por mim!
3.

No dia amargo da perseguição,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Nas duras provas e na tentação,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Ele o pecado por mim já venceu
Quando na cruz do Calvário morreu
E da vitória a certeza me deu.
Cristo por mim! Cristo por mim!

4.

Quando no vale da morte eu entrar,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Quando perante meu Deus me encontrar,
Cristo por mim! Cristo por mim!
Só no Teu sangue confio, Senhor;
Só no Teu sempre imutável amor;
Com gratidão cantarei, Salvador:
Cristo por mim! Cristo por mim!
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409 - Segurança Bendita
Que segurança! Sou de Jesus!
Por Ele agora vivo na luz!
De Deus herdeiro a mim me tornou
Pelo Seu sangue que me salvou.

1.

Canta, minha alma! Canta ao Senhor
As maravilhas do Seu amor!
Canta, minha alma! Canta a Jesus!
Por Ele vives hoje na luz.
Inteiramente me submeti.
Oh, que transporte e gozo eu senti!
Dos céus descendo, tenho na cruz
Graça inefável por meu Jesus!
2.

3.

Sempre submisso quero viver;
Sua vontade sempre fazer;
Rejubilando, a todos contar
Que meu Jesus me veio salvar.
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412 - Confiança
1.

Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Por que Jesus, o Salvador,
Na cruz me resgatou.
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso
Em guardar o meu tesouro
Até o dia final.
2. Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que um dia a Cristo me atraiu
Em convicção real.

3.

4.

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim,
Se maus ou áureos dias vêm,
Até da vida ao fim.
Não sei se ainda longe está
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que Ele tem.
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423 - Segurança do Crente
1.

Oh! Quão preciosa e rica promessa
De Jesus Cristo, Celeste Rei!
Ao que confia na Sua graça
Diz Ele: “Nunca te deixarei!”
Oh, não temas! Oh, não temas!
Pois Eu contigo sempre serei.
Oh, não temas! Oh, não temas!
Porque Eu nunca deixarei!

2.

Dos céus descendo, para salvar-te
Servo Me fiz, a vida entreguei;
Não temas, pois, porque bem seguro
Eu pela mão te conduzirei.

3.

Para remir-te, dei o Meu sangue;
Vem sem demora, pois te chamei.
Meu para sempre tu és agora:
Nunca, sim, nunca te deixarei.

Inda que indigno, quis escolher-te;
Não te demores, pois Eu te amei.
Quem de Meus braços, pois Eu te amei.
Sempre seguro te guardarei.

4.
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431 - Benditos Laços
Benditos laços são
Os do fraterno amor,
Que assim em santa comunhão
Nos unem no Senhor.
1.

Ao mesmo trono vão
As nossas petições;
É mútuo o gozo ou aflição
De nossos corações.

2.

Aqui tudo é comum:
O rir e o soluçar.
Em Cristo todos somos um,
No gozo e no lidar.

3.

Se desta santa união
Nos vamos separar,
No céu eterna comunhão
Havemos de gozar.

4.
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433 - A Excelência do Amor
1.

Qual o adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
Pelo amor, pelo amor.
É benigno, é paciente,
Não se torna maldizente
Este meigo amor.
Com suspeitas não se alcança
Vero amor, vero amor.
Onde houver desconfiança
Ai do amor! Ai do amor!
Pois mostremos lealdade;
Muita vez a falsidade
Murcha e mata o amor.

2.

3.

Mesmo quando for custoso,
Nutre amor, nutre amor.
Ao irado e furioso
Mostra amor, mostra amor.
Não te dês por insultado,
Mas responde com agrado:
Vence pelo amor.

4.

Não te irrites, mas tolera
Com amor, com amor;
Tudo sofre, tudo espera
Pelo amor, pelo amor.
Sentimentos orgulhosos
Não convêm a criminosos
Salvos pelo amor.

5.

Ó cristão, ao teu vizinho
Mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho
Deste amor, deste amor.
O supremo deus nos ama;
Cristo para o céu nos chama
Onde reina o amor!
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435 - Fidelidade
1. Por meus delitos expirou
Jesus, a vida e luz.
O meu castigo Ele esgotou
Na ensangüentada cruz
Forte eu serei em confessar
Jesus, meu Redentor,
E sempre firme em confiar
No Seu imenso amor!
2.

Jamais terei tão fraca voz
Que trema ao confessar
A quem, por morte tão atroz,
Minha alma quis salvar
3. Desejo sempre aqui cantar
O grande Salvador;
E, quando for no céu morar,
Louvá-lo-ei melhor
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438 - Alvo Mais que a Neve
1. Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o Seu sangue
Que por nossos pecados verteu.
Eis que no sangue lavados,
No Seu poder e perdão,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.
Alvo mais que a neve!
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve serei.
3.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto Ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O Teu sangue transforma, Senhor!
4.

Se nós a Ti confessarmos
E seguirmos na Tua luz,
Tu não somente perdoas:
Purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado!
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvos que a neve
O Teu sangue nos torna, Senhor!
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439 - Crer e Observar
1.

Em Jesus confiar,
Sua lei observar,
Oh, que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar
Tudo quanto ordenar
Alegria perene nos traz.
Crer e observar
Tudo quanto ordenar!
O fiel obedece
Ao que Cristo Mandar.
2.
O inimigo falaz,
A calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar.
Nem tristeza nem dor,
Nem angústia maior
Pode o crente fiel abalar.
3.
Que delícia de amor!
Comunhão com o Senhor
Tem o crente zeloso e leal.
O seu rosto mirar, Seus segredos privar,
Receber Seu consolo real!
4.

Resolutos Senhor,
E com zelo e fervor,
Os Teus passos queremos seguir,
Teus preceitos guardar,
O Teu nome exaltar,
Sempre a Tua vontade cumprir.
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440 - Serviço do Crente
1.

Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,
Nosso Mestre seguir no caminho dos céus;
E no Seu bom conselho o vigor renovar,
Diligente fazendo o que Cristo ordenar.
No labor, com fervor,
A servir a Jesus,
Com firmeza e fé e com oração,
Até que volte o bom Senhor!

2.

Vamos nós trabalhar, e os famintos fartar;
Para a fonte os sedentos depressa levar!
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação por Seu sangue nos dá!

3.

Vamos nós trabalhar, aos perdidos dizer
Que de Deus, hoje mesmo, o perdão podem ter.
Quem buscar ao Senhor redimido será,
Pois Jesus salvação para sempre nos dá!
4.

Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus;
Que a coroa de glória nos dá, lá nos céus.
A mansão dos fiéis sempiterna será,
Pois Jesus salvação graciosa nos dá!
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441 - Quem de Cristo ao Lado?
1.
Quem está do lado do bom Salvador,
Pronto a dedicar-se agora ao seu Senhor?
Quem vai hoje a Cristo, sem temor, seguir,
Encarando tudo quanto possa vir?
Quem de Cristo ao lado sempre quer andar?
Quem quer ajudá-Lo outros a chamar?
Pela Tua graça, pelo teu amor,
Eis-nos do Teu lado, somos Teus, Senhor!
2.

Não ambicionando glórias ou poder,
Eis-nos sempre firmes para combater.
Que o amor de Cristo vem a contemplar
Há de, resoluto, do Seu lado estar.

3.

Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus,
Que nos redimiste, mas por Tua cruz.
Precioso sangue foi, por nosso amor,
Quanto ali pagaste, meigo e bom Senhor!
4.

Na peleja sempre temos de sofrer
E inimigos fortes vamos combater.
Todo-poderoso, Tu, porém, Jesus,
Nos darás vitória pela Tua cruz!
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443 - Avante, ó Crentes!
1.

Avante, avante, ó crentes,
Soldados de Jesus!
Erguei Seu estandarte,
Lutai por Sua cruz!
Contra hostes inimigas,
Ante essas multidões,
O excelso Comandante
Dirige os batalhões.

2.

Avante, avante, ó crentes,
Por Cristo pelejai!
Vesti Sua armadura,
Em Seu poder marchai!
No posto sempre achados,
Velando em oração,
Em meio de perigos
Seguindo o Capitão!

3.

Avante, avante, ó crentes,
A passo triunfal!
Hoje há combate horrendo:
Mui cedo a paz final!
Então, eternamente,
Bendito o vencedor,
No céu glorificado
Com Cristo, o Salvador!
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455 - Igreja, Alerta!
1.

É tempo! É tempo! O Mestre está chamando já!
Marchar, marchar, confiando em Seu amor!
Partir! Partir, a Salvação a proclamar
Com a palavra santa do bom Salvador!
Marchar, sim, avante!
Marchar, sim, erguendo o pendão real!
Avante, sim, avante!
Unidos, firmes sempre ao avançar.
“Glória! Glória” Canta a imensa multidão.
Consagrando todo o vosso coração
A Jesus obedecer, Seu querer executar,
Entoai louvores altos. Avançar!

2.

“Queremos luz” – é o grito das nações pagãs
Que vem atravessando o imenso mar.
Ir já, sim já, levando as novas com amor
Sem esquecer também aqui de semear.

3.

Desperta, Igreja! O teu poder exerce aqui,
Fazendo a todos Cristo conhecer.
A tua mão estende com paciente amor,
Ajuda-nos em Jesus a vida receber.
4.

Igreja, alerta! O dia prometido vem
Quando aclamado o Salvador será.
Por toda parte o bem-amado Redentor
Eterna glória e honra com louvor terá.
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456 - Quem Irá?
1.

Eis os bilhões que em trevas tão medonhas
Jazem perdidos, sem o Salvador!
Oh! Quem irá as novas proclamando
Que Deus em Cristo salva o pecador?
Todo o poder o Pai me deu,
Na terra como lá no céu!
Ide, pois, anunciai o Evangelho,
E eis-Me convosco sempre!
2.

3.

Portas abertas eis por todo o mundo!
Crentes em Cristo, sempre avante andai!
E, na peleja unindo as vossas forças,
Da escravidão os povos libertai.
“Oh! Vinde a Mim”, a voz divina clama.
“Vinde”, clamai em nome de Jesus.
Por nos salvar da maldição eterna,
Seu sangue derramou por nós na cruz.
4.

Ó Deus! Apressa o glorioso dia
Em que os remidos todos se unirão,
E em coro santo, excelso, jubiloso,
Por todo o sempre glória a Ti darão!

76

466 - O Pendão Real
1.

Um pendão real vos entregou o Rei,
A vós, soldados Seus;
Corajosos, pois, em tudo o defendei,
Marchando para os céus.
Com valor! Sem temor!
Por Cristo prontos a sofrer!
Bem alto erguei o Seu pendão,
Firmes sempre até morrer!

2.

3.

Eis formados já os negros batalhões
Do grande Usurpador;
Revelai-vos hoje bravos campeões!
Avante sem temor!
Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer
E à luta desertar,
Lá no céu não há de o prêmio receber
Que os crentes vão ganhar.
4.

Eia, pois! Sejamos a Jesus leais
E a Seu real pendão!
Os que na batalha colhem os lauréis
Com Cristo reinarão.

77

475 - Acordai!
1. Eis marchamos para aquele bom país
Onde o crente, sim, é Cristo quem o diz,
Com o Salvador vivendo ali feliz,
Vai com Ele descansar.
Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor,
Constrangidos pelo Seu imenso amor,
Bem-servindo em tudo ao grande Salvador.
Eis que a vida vai findar!
Acordai! Acordai! Despertai! Despertai!
E cantai! Sim, cantai! O Senhor não tardará!
Eis marchamos para aquele bom país
Onde o crente, sim, é Cristo quem o diz,
Com o Salvador vivendo ali feliz,
Vai com Ele descansar!
2. Eis conosco está o insigne Capitão

Que nos assegura eterna salvação!
Eis da santa fé o invito pavilhão!
Vamos, vamos trabalhar!
Eia, avante! Nada temos que temer;
Por Jesus havemos sempre de vencer;
Trabalhemos, pois, até o anoitecer
E o trabalho aqui findar.
3. Revestidos da couraça de Jesus,
Como servos Seus, andando sempre em luz,
Tendo glória e gozo em Cristo e Sua Cruz,
Vamos, vamos trabalhar!
Aos perdidos vamos com amor buscar,
Aos desesperados vamos declarar
Que Jesus a todos hoje quer salvar.
Oh! sim, vamos trabalhar.
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485 - O Júbilo dos Anjos
1.

Oh, que belos hinos hoje lá no céu!
Já do mundo o filho mau voltou!
Vêde o Pai Celeste prestes a abraçar
Esse filho que Ele tanto amou!

Glória! Glória! Os anjos cantam lá!
Glória! Glória! As harpas tocam já!
Oh! Que lindo coro dando glória a Deus
Por mais um remido entrar nos céus!
2.

Oh, que belos hinos hoje lá no céu!
É que já se reconciliou
A alma rebelada que, rendida a Deus,
Renascida para o lar voltou!

3.

Hoje o arrependido todos festejai,
Como os anjos fazem, com fervor;
Anunciai, alegres, dando a glória a Deus,
Que se resgatou um pecador!
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486 - Vigiar e Orar
1.

Bem de manhã, embora o céu sereno
Pareça um dia calmo anunciar,
Vigia e ora: o coração pequeno
Um temporal pode abrigar.
Bem de manhã, e sem cessar,
Vigiar e orar!

2.

Ao meio-dia, e quando os sons da terra
Abafam mais de Deus a voz de amor,
Recorre a Cristo, o coração descerra
E goza paz com o Senhor.
3.

4.

Do dia ao fim, após os teus lidares,
Relembra as bênçãos do celeste amor,
Contando a Deus prazeres e pesares,
A tua mágoa, a tua dor.
E sem cessar, vigia a todo o instante,
Pois o inimigo ataca sem parar;
Só com Jesus em comunhão constante
Podemos sempre triunfar
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488 - Hora Bendita
Bendita a hora de oração
Que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus
Os rogos para auxílio e luz!
Em tempos de cuidado e dor,
Refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação,
Bendigo a hora de oração.

1.

Bendita a hora de oração
Quando, em fervente petição,
Recorre a voz do meu clamor
Ao terno Deus e Salvador!
Jesus me ordena a recorrer
Ao Seu amor, ao Seu poder.
Contente e sem perturbação,
Eu busco a hora de oração.

2.

Bendita a hora de oração,
De santa paz e comunhão!
Desejo, enquanto aqui me achar,
Com fé constante, humilde orar;
E enfim no resplendor de Deus,
Na glória dos mais altos céus,
Me lembrarei com gratidão
Das horas suaves de oração.

3.
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489 - Comunhão Preciosa
Preciosas são as horas
Na presença de Jesus!
Comunhão deliciosa
Da minha alma com a luz!
Os cuidados deste mundo
Não me podem abalar,
Pois é Ele o meu abrigo
Quando o tentador chegar.

1.

Ao sentir-me rodeado
De cuidados terreais,
Irritado ou abatido,
Ou em dúvidas fatais,
A Jesus eu me dirijo
Nesses tempos de aflição;
As palavras que Ele fala
Trazem paz, consolação.

2.

3.

Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
É Jesus o meu amigo,
O melhor e o mais leal.

4.

Se quereis saber quão doce
É a secreta comunhão,
Podereis mui bem prová-la
E tereis compensação;
Procurai estar sozinhos
Em conversa com Jesus:
Provareis na vossa vida
Seu consolo e Sua luz.
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510 - Chuvas de Bênçãos
1.

Chuvas de bênçãos teremos,
Sim, é a promessa de Deus,
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Gotas benditas já temos;
Chuvas pedimos a Deus.

2.

Chuvas de bênçãos teremos,
Vida com paz e perdão.
Os pecadores indignos
Graça dos céus obterão.

3.

Chuvas de bênçãos teremos.
Manda-nos já, ó Senhor!
Dá-nos os frutos benditos
Dessa promessa de amor!

4.

Chuvas de bênçãos teremos,
Chuvas mandadas dos céus;
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.
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513 - Vivificação
Tu, que sobre a amarga cruz
Revelaste o Teu amor;
Tu, que vives, ó Jesus,
Vivifica-nos, Senhor!

1.

Vem! Oh, vem, Jesus, Senhor,
Nossas almas despertar!
Com Teu puro e santo amor,
Vem! Oh, vem-nos inflamar!
Sim, vem! Oh, vem Nossas almas inflamar!
2.

3.

Eis o mundo tentador
Procurando-nos trair;
Sem Teu fogo abrasador,
Não podemos resistir.

Quantos, que corriam bem,
De Ti longe agora vão!
Outros seguem, que também
Sem amor vivendo estão.
Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer, altivo, resistir
Ao Teu brando e doce amor.
4.
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514 - Súplica de Consagração
1.

Meu pecado resgatado
Foi na cruz, por teu amor,
E da morte, triste sorte,
Me Livraste Tu, Senhor!

Vem, inflama viva chama
Em meu peito, Bem sem fim!
Pois Te adora quem Te implora:
“Ó Jesus, habita em mim!”
2.

Se hesitante, vacilante,
Ouço a voz do tentador,
Tu me guias, auxilias,
E me tornas vencedor.

Redimida, só tem vida
A minha alma em teu amor!
Com apreço reconheço
Quanto devo a Ti, Senhor!

3.
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525 - Oração Noturna
1.

Finda-se este dia Que meu pai me deu;
Sombras vespertinas Cobrem já o céu.
Ó Jesus bendito, Se comigo estás,
Eu não temo a noite: Vou dormir em paz.
2. Hoje, com pecados, Eu Te entristeci,

Mas perdão Te peço, Por amor de Ti.
Sou Teu pequenino: Livra-me do mal,
E em sossego alcanço Pouso natural.
3. Guarda o marinheiro No violento mar,
E ao que sofre dores Queiras confortar.
Ao tentado estende Tua mão, Senhor;
Manda ao triste e aflito O Consolador.
4. Pelos pais e amigos, Pela santa Lei,
Pelo amor divino Graças Te darei.
Ó Jesus, aceita Minha petição,
E seguro durmo, Sem perturbação.
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536 - A Igreja Militante
1.

Eis a escrava resgatada!
Grande preço Cristo deu.
Não foi ouro nem foi prata:
Foi Seu sangue, que verteu.

Grande foi o Teu amor
Que na cruz assim mostraste,
Pois por mim, ó Salvador,
Tua vida não poupaste!
Pois agora, que sou Tua,
Só por Ti eu vou viver;
Quero em tudo, alegremente,
Observar o Teu querer.

2.

3.

Quero receber Teu jugo,
Em Teus passos caminhar,
No descanso e no trabalho
Sempre ao lado Teu andar.

4.

Lá dos céus virás um dia
Minha glória completar,
E contigo, eternamente,
Ó Jesus, irei ficar!

Pelo amor que revelaste
Padecendo lá na cruz,
Tua vinda não retardes!
Vem, oh! Vem, Senhor Jesus!

5.
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537 - O Batismo
Ó Senhor, nos alegramos
Em aqui Te obedecer,
Pois Tu foste quem mandaste
O batismo receber;
Vem agora abençoar
Aos que assim Te vêm louvar!

1.

Este selo aqui revela
Obediência a Ti, Senhor;
É figura que recorda
Teu poder renovador.
Vem, por ele, à Igreja unir
Quem te quer, Senhor, seguir.
2.

3.

4.

Morte ao mundo declaramos,
Ao pecado e seu poder;
E contigo ao nosso lado,
Certo havemos de vencer.
Vem, Senhor, vem consagrar
A quem vem se batizar.
Mortos para o mundo estamos,
Desejando a Deus servir;
Vivos em Jesus, queremos
Sua imagem refletir.
Vem, Senhor, aqui fazer
Tua graça em nós crescer.
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545 - Vera Páscoa
Ó Jesus, ó Vera Páscoa
Suspirada dos antigos,
Ó Cordeiro eterno e meigo,
Digna-Te assistir aqui!

1.

2.

Bom Jesus, ó Pão divino!
Pela fé Te apropriamos.
És nas almas o alimento
Que sustenta o nosso amor.

3.

Bom Jesus, ó vinho puro,
De perene bem a fonte,
Faze que nossa alma viva
Para Ti, de Ti, em Ti!
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563 - A Cidade Celestial
Tenho lido da bela cidade
Situada no Reino de Deus,
Amurada de jaspe luzente
E juncada com áureos troféus.
Bem no meio da praça eis o rio
Da vida e vigor eternal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

1.

Jamais se contou ao mortal!
Jamais se contou ao mortal!
Metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal!
Tenho lido dos belos palácios
Que Jesus foi no céu preparar,
Onde os santos fiéis, para sempre,
Mui felizes irão habitar;
Nem tristeza nem dor nem velhice
Veremos no lar paternal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.

2.

Tenho lido das vestes brilhantes,
Das coroas que os crentes terão
Quando o Pai os chamar proclamando:
“Recebei eternal galardão!”
Tenho lido que os santos na glória
Têm gozo e prazer perenal;

3.
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Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.
4.Tenho lido da história bendita
De Jesus, o fiel Redentor,
Que por nós padeceu no Calvário
E recebe ao mais vil pecador;
Tenho lido do sangue vertido
Que a todos redime do mal;
Mas metade da glória celeste
Jamais se contou ao mortal.
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568 - Rio da Vida
Fonte de amor perene,
Manancial de luz,
Água da vida corre Do trono de Jesus.
Calmo rio, belo rio!
Quero estar também
Onde as águas sempre correm
Desse rio, além.
1.

Muitos de nós já foram
E, lá no céu, louvor
Com os remidos cantam
A Cristo, Redentor.
Santo rio! Junto ao rio
Vou cantar também,
Onde as vozes nunca cessam
Na Jerusalém.

2.

Límpida, a fonte corre;
Corre, brilhante, a flux.
Quem fez aquela alvura?
O sangue de Jesus!
Corre o rio, calmo corre!
Corra assim a paz
Que este sangue, para sempre,
À minha alma traz!

3.

92

570 - Junto ao Trono de Deus
Junto ao trono de Deus preparados
Há, cristão, um lugar para ti;
Há perfumes, há gozo exaltado,
Há delícias profusas ali.
Sim, ali,
De Seus anjos fiéis rodeado,
Numa esfera de glória e de luz,
Junto a Deus nos espera Jesus.

1.

2.

Os encantos da terra não podem
Dar idéia do gozo dali;
Se na terra os prazeres acodem,
São prazeres que morrem aqui.
Mas ali,
As venturas eternas concorrem
Na existência perpétua da luz
A tornar-te feliz com Jesus.
Conservemos em nossa lembrança
As riquezas do lindo país,
E guardemos conosco a esperança
De uma vida melhor, mais feliz,
Pois ali,
Uma voz verdadeira não cansa
De chamar-nos ao reino da luz,
Ao amor protetor de Jesus.

3.

4.

Se quisermos gozar da ventura
Que no belo país haverá,
É somente pedir de alma pura,
Que de graça Jesus nos dará,
Pois ali,
Todo cheio de amor, de ternura,
Desse amor revelado na cruz,
Nos escuta, nos ouve Jesus.
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572 - Face a Face
Em breve a vida vou findar;
Aqui não mais eu cantarei.
Nos céus, então, irei morar,
Lá na presença do meu Rei.

1.

Sim, face a face, vê-Lo-ei!
A Sua graça cantarei!
E seja o tempo quando for
De a morte aqui me vir buscar,
Bem certo estou que o Salvador
Nos céus a mim dará lugar.

2.

A doce voz me soará
Do amado e santo Redentor:
“Fiel, bom servo, bem está;
Desfruta o gozo do Senhor!”
3.

4.

Por meu Jesus eu vou viver,
Deixando a minha luz brilhar,
E dia a dia vou fazer
Aquilo que ao Senhor honrar!
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577 - Amparo Divino
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo Sem
Teu amparo, meu Jesus, Senhor!
1.

Com Tua mão segura bem a minha,
E pelo mundo, alegre, seguirei.
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,
Teu rosto vendo, nada temerei.
2.

3.

4.

Quando eu chegar à beira desse rio
Que Tu, por mim, quiseste atravessar,
Com Tua mão segura bem a minha,
E sobre a morte eu hei de triunfar.

Ao regressares, lá dos céus descendo,
A minha mão segura bem, Senhor,
Pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo
Lá onde eu goze o Teu eterno amor.
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583 - O Lar do Céu
Oh, pensai nesse lar lá do céu,
Bem ao lado do rio da luz,
Onde os santos descansam e gozam
Da presença de Cristo Jesus.

1.

Oh, pensai! Oh, pensai!
Oh, pensai nesse lar lá do céu!
Lá do céu! Lá do céu! Lá do céu!
Oh, pensai nesse lar lá do céu!
Oh, pensai nos amigos no céu,
Que venceram a luta final,
E nos cantos que as harpas ressoam
Na harmonia do lar divinal.

2.

3.

Hei de ver, lá no céu, meu Jesus,
Face a face Seu rosto mirar,
E, bem longe cuidados, tristezas,
Para sempre com Ele habitar.
Quão velozes os dias se vão!
Vejo o fim da jornada chegar.
Meu bondoso Jesus lá me espera
Para as bênçãos eternas me dar.

4.
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585 - Bela Terra
Na terra abençoado estou,
Por Beulah peregrino vou.
Delícias abundantes são
As que do céu desejos dão.

1.

Ó bela terra de fulgor!
Do monte olhando, em derredor,
Eu vejo, além do escuro mar
Que breve irei atravessar,
A santa praia divinal,
Querido lar celestial!
Comigo vão o Salvador;
Conversa em tons de santo amor;
Seguro estou por Sua mão
E à beira-céu meus passos vão.
2.

3.

A doce brisa, oh, que prazer!
Perfumes suaves vem trazer
De flores que não murcharão,
De frutos que supernos são.
No eterno lar celestial
Flutua o canto angelical
Da triunfante multidão
Louvando a grande Redenção.
4.
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586 - No Doce Porvir
1.
Pela fé avistamos além
Uma terra que brilha em fulgor;
Nas moradas de Jerusalém
Um lugar nos prepara o Senhor.

Sim, no doce porvir,
Viveremos no lindo país.
Cantaremos no belo país
Melodias de santo fervor,
Pois na terra celeste e feliz
Não há pranto, gemido nem dor.
2.

Renderemos a nosso Jesus
O tributo de grato louvor,
E nas bênçãos do reino da luz
Gozaremos, sem fim, Seu amor.

3.
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592 - Anelos do Céu
1.

Da linda pátria estou bem longe,
Cansado estou.
Eu tenho de Jesus saudade:
Quando será que vou?
Passarinhos, belas flores
Querem-me encantar.
Oh, vãos terrestres esplendores!
De longe enxergo o lar!

2.

De Cristo tenho aqui promessa:
Vem-me buscar.
Meu coração está com pressa;
Eu quero já voar.
Pecador e corrompido,
Mui culpado sou,
Mas, no Seu sangue redimido,
Eu para a pátria vou.
Qual filho do seu lar saudoso,
Cheio de amor,
Minha alma aspira ao bom repouso
Junto de meu Senhor.
Sua vinda aqui é certa;
Quando, não o sei;
Mas Ele manda estar alerta:
Do exílio voltarei.

3.

Com fé aguardo, pois, cantando,
Meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando
Das nuvens sobre o véu.
Passarinhos, belas flores
Querem-me encantar.
Oh, vãos terrestres esplendores!
De longe enxergo o lar!
4.
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595 - Brilhando por Jesus
Nos céus eu vejo esplendente
Do sol a clara luz;
Quero viver tão somente
Brilhando por Jesus.

1.

Brilhando, brilhando,
Brilhando qual doce luz!
Brilhando, brilhando,
Brilhando por meu Jesus!
2.

Em tudo quero exaltá-Lo
Na escola e no estudar;
Quero também imitá-Lo
Na casa e no brincar.

3.

Amável com toda gente,
Assim me quer Jesus;
De rosto alegre e contente,
Brilhando como a luz.
Do feio e triste pecado
Jesus me vem guardar;
Por Ele em tudo amparado
Eu quero sempre andar.

4.

5.

Só pela Tua vontade,
Brilhando viverei;
Só pela Tua bondade,
Ao lindo céu irei.
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609 - Convite aos Meninos
1.

Vinde, meninos! Vinde a Jesus!
Ele ganhou-vos bênçãos na cruz!
Aos pequeninos Ele conduz
Oh! Vinde ao Salvador!
Que alegria! Sem pecado ou mal,
Reunir-nos todos, afinal,
Na santa Pátria celestial
Com Cristo, o Salvador!

2.

3.

4.

Já, sem demora, a todos convém
Ir caminhando à glória de além.
Ele vos chama: quer vosso bem.
Oh! Vinde ao Salvador!
Com grande amor, Jesus sempre o diz:
Quer receber-vos no bom país,
Quer conceder-vos vida feliz.
Oh! Vinde ao Salvador!

Eis a chamada: “Vinde hoje a Mim”
Não há no mundo quem ame assim.
Seu grande amor por vós não tem fim.
Oh! Vinde ao Salvador!
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619 - O Ano Novo
1. Rompe a aurora! Vai-se embora
Mais um ano e um outro vem!
Não temamos: prossigamos,
Caminhando em todo o Bem.
O ano findo nunca, nunca mais veremos;
O ano novo nós agora recebemos!
Vem! Vem! Que belo som! Aleluia!
Vê! Vê! Que lindo dom o Ano Novo!
Vem o dia! Cristo, o Guia
Nos renove o coração;
Temos gozo, bom repouso,
Confiando em Sua mão.

2.

3.

4.

5.

De pecados resgatados,
Pertencemos a Jesus.
Nova vida, santa lida
Temos já por Sua cruz.

Nos momentos, os talentos
Empreguemos com prazer;
Ante o Justo, nós, sem susto,
Sempre havemos de viver.
Nossos cantos, puros, santos,
Hoje entoemos ao Senhor;
Vem do arcano mais um ano
Que anuncia o Seu favor.

Aleluia! Sempre, sempre, a Deus cantemos!
O ano novo muito alegres recebemos!
Vem! Vem! Que lindo som! Aleluia!
Vê! Vê! Que lindo dom o Ano Novo!
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640 - Castelo Forte
1.

Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo.
Com Seu poder defende os Seus
Em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás,
Com ânimo cruel,
Astuto e mui rebel:
Igual não há na terra.

2.

A força do homem nada faz;
Sozinho está perdido.
Mas nosso Deus socorro traz
Em Seu filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus,
O que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus;
E, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

3.

4.

Se nos quisessem devorar
Demônios não contados,
Não poderiam derrotar
Nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal,
Com seu plano infernal,
Já condenado está;
Vencido cairá
Por uma só palavra.
De Deus o verbo ficará,
Sabemos com certeza.
E nada nos assustará,
Com Cristo por defesa.
Se temos de perder
Os filhos, bens, mulher,
Se tudo se acabar
E a morte, enfim chegar,
Com Ele reinaremos.
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645 - Grito de Guerra
1.

Moços, declarai guerra contra o mal,
Exaltai a cruz do Salvador.
Firmes, empunhai armas não carnais,
Sempre confiai em Seu amor!

Todos firmes ao redor da cruz,
Prontos, atendei à Sua voz:
“Marcha, avante, prossegui!”
Hosanas! Cristo assim ordena a todos nós.
Moços, avançai, fortes e leais,
Em tudo a seguir ao Rei dos reis.
Tremulante em luz, veja-se o guião,
Garantia de que vencereis!

2.

3.

Nosso Deus e Pai, ouve com favor;
Vem-nos ajudar a combater,
E dá-nos, após a luta final,
De Ti a coroa receber!
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