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29 INVOCAÇÃO

Eterno Pai, Teu povo congregado,
Humilde, implora tua graça aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para Ti,
Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos
Com fé singela e reverente amor.
E, como atentos filhos procuramos
Ciência na Palavra do Senhor!
Jesus, aos Teus benditos pés sentados,
Queremos teus conselhos receber,
E, sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados,
Buscamos descansar em Ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do Teu vasto amor!
Ensina aos Teus, Espírito Divino;
Desfaze a dor dos pobres corações,
E, com a luz do Teu celeste ensino,
Aclara bem as Tuas instruções.
Aviva em nós as forças da memória
E entendimento, a fim de conhecer
O Rei dos Céus, o Cristo, cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer!
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AMOR INSONDAVEL

1 – Quão insondável é o amor do Onisciente Criador
O santo e eterno Deus! Os pecadores quis salvar,
No Filho amado aqui buscar Um povo para os céus.
2 – Inexaurível esse amor, intraduzível o favor.
De Cristo, o Rei Jesus, Aos desvalidos acudiu
Os desviados atraiu à Sua santa luz.
3 – Quão puro e santo o imenso amor
Que Deus ao mundo pecador,
Em Cristo, quis mostrar!
Com fé, meu pobre coração
Recebe a grande redenção
Que o Salvador vem dar.
4 - Ó Deus, tão doce e puro amor,
Com gratidão e com louvor,
Cantar desejo aqui.
E, quando for no céu morar,
Louvor melhor irei cantar,
Ó Salvador, ali!
51

DEUS CUIDARÁ DE TI

1 – Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti;
Põe tua angústia na Sua mão, Deus cuidará de ti.
Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida;
Sim não te deixará, Deus cuidará de ti.
2 – Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti;
No doce abrigo do Seu amor, Deus cuidará de ti.
3 – Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti;
Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti.
4 – Seus ternos braços te estende, vem! Deus velará por ti;
Nele acharás teu descanso e bem; Deus cuidará de ti.
M. Porto Filho
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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 vem falar da tua perfeição.
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 nEle 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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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!
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NASCE JESUS

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!
Deus nos amou! 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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EIS DOS ANJOS A HARMONIA

1. Paz Aos Homens! Que Alegria! Paz Com Deus, Em Plena Luz.
Ouçam Povos, Exultantes; Ergam Salmos Triunfantes,
Aclamando a Seu Senhor: Nasce Cristo Salvador!
Toda Terra e Altos Céus! Cantem Sempre Gloria a Deus!
2. Cristo, eternamente honrado, do Seu trono Se ausentou.
Entre os homens, encarnado, Deus conosco Se mostrou.
Quão bondosa divindade! Quão gloriosa humanidade!
Salve a glória de Israel, Luz do mundo, Emanuel!
Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus!
3. Cante o povo resgatado Glória a Deus, Senhor da Paz,
Pois, em Cristo Revelado, Vida e Luz ao Mundo traz!
Nasce a fim de renascermos, Vive para revivermos,
Rei, Profeta e Salvador; Louvem todos ao Senhor!
Toda a Terra e Altos Céus Cantem sempre Glória a Deus!
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GLORIA

Surgem anjos proclamando Paz à terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor.
Glória, glória a Deus nas alturas!
Vão-se alegres os pastores ver o Infante celestial;
E acrescentam seus louvores ao louvor angelical.
Glória, glória a Deus nas alturas!
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!
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!
I.N. salum
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PEQUENA VILA DE BELÉM

1. Pequena vila de Belém, Repousa em teu dormir,
Enquanto os astros lá no céu estão a refulgir.
Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz,
Incomparável, divinal: - Nasceu o bom Jesus!
2. Da Virgem Mãe nasceu Jesus! Vós, anjos, dai a Deus
Louvor, e aos homens proclamai as novas lá dos céus.
Estrelas matutinas, em vosso resplendor,
Vibrando os ares, publicai de Deus o eterno amor!
3. O dom glorioso, divinal, nenhum alarde faz.
Assim aos homens o Senhor concede graça e paz.
Sereno e muito humilde, vem Ele ao mundo, assim,
Trazendo a todos redenção, Mostrando amor sem fim.
4. Ó santo Infante de Belém, em nossos corações
Habita, e dá-nos entrever celestiais visões.
Nos céus proclamam anjos de Deus o amor fiel.
Oh! Vem, Senhor, em nós morar, Eterno Emanuel!
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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? Podes 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, o gênio do mal,
Tais águas não podem a nau tragar que leva o Senhor,
Rei do céu e o 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 a calma que não poderá findar.
Fica ao meu lado bom Mestre, dono da terra e céu,
E contigo irei bem seguro ao porto, destino meu.
W.E. Entzminger
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MENSAGEM DA CRUZ

No calvário se ergueu uma cruz contra o céu,
Como emblema de afronta e dor.
Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus
Deu a vida por mim pecador.
Sim, eu sempre amarei essa cruz!
Seu triunfo, meu gozo será.
Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
2 – 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.
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.
Anônimo
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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 escuridão, apavorando a multidão,
E o véu rasgado a proclamar, seu sacrifício singular!
3 – A Tua cruz, Jesus me traz, ao coração descanso e paz.
Com Deus ali eu me encontrei, e para sempre me salvei.
W.E. Entzminger
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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!
Mais agora vivo está; Aleluia!
Para sempre reinará. Aleluia!
3 – Gratos hinos hoje erguei. Aleluia
A Jesus o grande Rei, Aleluia
Pois a morte quis baixar, Aleluia!
Pecadores resgatar. Aleluia!
H.M.Wright
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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 em fim, chegar o dia da vitória do meu Rei,
Quando em fim 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 o 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 n’Ele espero, sim e sempre esperarei,
E, por sua imensa graça, lá estarei.
H.M.Wright
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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 – A 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 por vir?
Oh! Que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar!
S.L.Ginsburg
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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.
2 – 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 o fim.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
O escolhido dos milhares para mim.
3 – 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 em fim.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
O escolhido dos milhares para mim.
J.H.Nelson
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BONDOSO AMIGO

1 – Quão bondoso amigo é Cristo! Revelou-nos Seu valor.
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.
2 – 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.
3 – 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!
R.H.Moreton
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MARAVILHOSO AMOR

1 – Oh, maravilha! O Redentor, ao mundo indigno amou!
Eterna e plena salvação Jesus, por nós, ganhou!
Foi amor, insigne amor,
Amor do eterno Deus,
Que à rude cruz levou Jesus,
O Santo Rei dos céus!
2 – Com Cristo agora, pela fé, vivemos sem temor;
pureza temos, retidão, no sangue do Senhor
3 – Aos crentes Deus concede aqui, vitória sobre o mal;
promete ainda no porvir prazer celestial.
4 – Vivamos, pois, irmãos, em paz, alegres em Jesus;
Por Ele temos o penhor de eterno gozo em luz!
Sarah P. Kalley
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MORRI NA CRUZ POR TI

1 – Morri na cruz por ti, morri por te livrar,
Meu sangue ali verti e posso te salvar.
Morri, morri na cruz por ti,
Que fazes tu por mim?
2 – Vivi assim por ti, em dor em dissabor,
E tudo fiz aqui por ser teu Salvador.
3 – Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar.
A vida consegui e agora te vou dar.
4 – Eu trouxe a salvação, dos altos céus louvor.
É livre o meu perdão, é grande o Meu amor.
D.M.Hazlett
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SENHOR, EU PRECISO DE TI

1 – Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitória já tive nas lutas aqui.
Contudo, é mui certo que a gente tropeça;
Por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
2 – A luz que me guia no escuro caminho,
fulgura de cima, do Sol criador,
Contudo, não posso seguí-lo sozinho;
Por isso eu preciso de Ti meu Senhor.
3 – Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te,
Jamais dessa bênção na vida eu descri,
Contudo, é possível que dela me aparte;
Por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
4 – Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não vale a bênção do Reino Divino;
Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor.
A.C.Gonçalves
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CAREÇO DE JESUS

1 – Careço de Jesus! De Ti meu salvador!
Somente a tua voz tem para mim valor.
De Ti, Senhor careço! Do teu amparo sempre!
Oh! Dá-me a tua bênção; aspiro a Ti!
2 – Careço de Jesus! Unido a Ti, Senhor,
pecado e tentação, não mais terão vigor.
3 – Careço de Jesus! Vem dar-me ao coração
o gozo de viver em santa retidão!
4 – Careço de Jesus! Nas trevas ou na luz,
Sem Ti a vida é vã; sou pobre sem Jesus.
5 – Careço de Jesus! Viver desejo aqui
ligado mais e mais, Ó Salvador, a Ti!
Sarah P. Kalley
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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 nosso benfeitor, auxílio na tribulação!
Presente, eterno Salvador, auxílio na tribulação!
J.G. da Rocha

183 CONTEMPLAÇÃO A DEUS

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.
Luz perante a qual é trevas 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.
Para termos nós com ele franca e doce comunhão,
Cristo, o Filho, fez-Se carne, Fez-se a 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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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- íris cada nuvem traz.
2 – Se o viver é de luta, 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!
R. Pitrowsky
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VEM, ESPÍRITO DIVINO!

Vem, Espírito divino, grande ensinador!
Vem, revela às nossas almas Cristo, o Salvador!
Mestre! Mestre! Ouve, com fervor!
Em poder e graça insigne, mostra o Teu amor!
Vem demole os alicerces da enganosa paz,
Aos errados concedendo salvação veraz!
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!
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PASTOR DIVINO

Eis-nos, ó Pastor divino Todos juntos num lugar,
Como ovelhas, congregados, Teu auxílio a suplicar.
Sê presente, O rebanho a apascentar!
Aos perdidos, vem, bondoso, Tua voz fazer ouvir;
Chama a Ti os transviados Para teu amor fruir;
Aos enfermos Prestes digna-Te a acudir.
Guia os tristes, fatigados, Ao aprisco do Senhor!
Leva os tenros cordeirinhos nos Teus braços, bom Pastor,
Às pastagens De celeste e doce amor!
Ó Jesus bondoso, escuta Nossa humilde petição!
Vem encher o Teu rebanho De sincera gratidão!
Cantaremos Tua imensa compaixão.
Sara P. Kalley
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COROAI!

1 – Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos adorai, arcanjos adorai!
Ao Filho do bendito Deus,
Com glória, glória, glória, glória, com glória, coroai!
2 – Ó redimida geração.
Do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai.
Ao grande autor da salvação.
Com glória, glória, glória, glória, com glória, coroai!
3 – Ó perdoados cujo amor.
Bem triunfante vai, bem triunfante vai.
Ao Deus varão, conquistador.
Com glória, glória, glória, glória, com glória, coroai!
4 – Ó raça tribos e nações.
Ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai!
A quem quebrou os vis grilhões.
Com glória, glória, glória, glória, com glória, coroai!
J.H. Nelson
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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”.
2 – 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.
3 – 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.
4 – Meu Deus por si jurou; eu n’Ele 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!
R.H. Moreton
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O GRANDE AMOR DE DEUS

1 – 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
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.
2 – 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.
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.
J. Jones
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EXULTAÇÃO E LOUVOR

Conosco vinde agora dar louvores a Jesus,
Que para nossa salvação morreu na amarga cruz;
Seu sangue derramou, de tudo me lavou;
Mais alvo do que a neve me tornou.
O sangue de Jesus me lavou, me lavou (Bis)
Alegre, cantarei louvores ao meu Rei
Ao meu Senhor Jesus que me salvou!
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 a glória eterna os seus conduzirá
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MIL VEZES MIL LOUVORES

1 – Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até a 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!
2 – Eis ao redor do trono do Redentor Jesus
Milhares e milhares em refulgente luz;
Com reverência adoram o grande Salvador
E ao bom cordeiro rendem as honras e o louvor!
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.
H.M.Wright
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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 bem.
Vinde ó remidos, filhos de Deus;
Daí vossas glórias que elevam 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 o céu 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 aos Teus pés, os filhos resgatados,
Servos inúteis, salvos por Jesus!
Sarah P. Kalley
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SANTO! SANTO! SANTO!

1 – Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam, de manhã, nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus triúno, excelso Criador!
2 – Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Junto com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor!
3 – 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!
4 – Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam Teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo,
És Deus triúno excelso Criador!
J.G. da Rocha
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LOUVAMOS-TE

1 – Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus,
Que por nós pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda glória te daremos Senhor!
Tua graça cantaremos com perfeito louvor.
2 – Louvamos-te ó Deus, pois nos manda a luz,
Que, brilhando nas trevas a Cristo conduz.
3 – Louvamos-te aqui, pois,Cordeiro de Deus,
Fostes morto, mas vives eterno, nos céus.
4 – Louvamos-te, ó Deus! Vem teus servos Senhor,
Conduzir bem seguro no seu grande amor!
J.T. Houston
260

INVOCAÇÃO PARA LEITURA BÍBLICA

1. 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.
2. A 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!
264

DESPEDIDA E GRATIDÃO - J.H. Houston

1 – Grande Deus em paz agora, despedir-nos vem Senhor,
Certo de fruir as bênçãos que provem do Teu amor.
Dá-nos forças, dá-nos forças Neste mundo de amargor,
Dá-nos forças, dá-nos forças Neste mundo de amargor.
2 – Graça, graça Te rendemos pela tua redenção.
E rogamos fervorosos, Tua santa proteção.
Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração,
Deus eterno, Deus eterno reina em cada coração.
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AS NOVAS DO EVANGELHO

1 – 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.
Santa paz e perdão! São as novas lá dos céus!
Santa paz e perdão! Bendito o nosso Deus!
2 – As novas do evangelho, verdadeira vida e paz,
Anunciando 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 o pecador.
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.
J. Jones
274

PALAVRAS DE VIDA

1 – Repeti-ma 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 e vida!” BIS
2 – 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 e vida!” BIS
3 – 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 e vida!” BIS
R.H.Moreton
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A ÚLTIMA HORA

1 – Ao findar o labor dessa vida,
Quando a morte ao lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma?
Qual será no futuro o teu lar?
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,
Tal prazeres valor não terão.
3 – Muitas vezes, amigos, tu riste
Ao ouvires falar de Jesus.
Mas somente Jesus pode dar-te
Salvação pela morte na cruz.
4 – 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.
J. Diener
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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 Sol 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 raia.
A.Q.Lomba
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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 a serviço do meu Rei.
Eis a mensagem que me deu,
Que os anjos cantam lá nos céus:
Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu;
Reconciliai-vos já com Deus.
2 – 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.
3 – Mas belo que um rosal, o lar celeste tem,
a benção perenal do bom descanso além.
Ali podeis gozar, prazer que não tem par.
Venho em serviço do meu Rei.
E. R. Smart
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COMO HÁ DE SER

1. Como há de ser, conclusa a longa lida,
Quando acabarmos a paixão mortal,
E então surgir, além da escura vida, A porta do prazer celestial?
Dos pés varrida a última poeira, Do rosto enxuto o seu final suor,
Deixarmos esta cena passageira,
Entrando o santo lar de eterno amor?
2. Como há de ser no dia em que, banhados
dos raios da divina e excelsa luz. Ó alegria! Isentos de pecados,
Entrarmos na presença de Jesus?
E pela vez primeira em harmonia
Com os santos cidadãos dos altos céus,
Sem medo estarmos junto à companhia
Que cerca o trono do supremo Deus?
3. Como há de ser, com grande gozo ouvindo
O coro dos remidos do Senhor,
As áureas harpas sempre retinindo
Louvores ao Cordeiro, ao Salvador?
E quando, pelos átrios espaçosos,
Entoarmos gratos salmos, sem cessar,
E como incenso os hinos fervorosos
Subirem junto do celeste altar?
4. Como há de ser quando o Juiz chamar-nos:
“Benditos, vinde, para os céus entrai!”
E o Salvador dignar-se revelar-nos
As glórias que Ele habita com o Pai?
Ali não tem jamais a morte entrada,
Nem dor nem pranto estorvam o prazer;
A vista não se ofusca e, em volta, nada
Pode a ditosa festa entristecer.
5. Como há de ser? Oh! Nunca foi pensado
Por mente ou coração humano aqui
Quão grande gozo Deus tem preparado
Para os que entrarem com triunfo ali!
Avante, irmãos, avante no caminho
Que nos conduz a gozo tão real!
Se agora temos um quinhão mesquinho,
Marchamos para a glória divinal!
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REDENÇÃO PELA CRUZ

1 – Oh! tão cego 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,
Hoje salvo, me alegro em sua luz.
2 – 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.
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!!
H. M. Wright
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TUDO ENTREGAREI

1 – Tudo a Ti, Jesus entrego, tudo, tudo deixarei.
Resoluto mais 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.
5 – Tudo a Ti, Jesus entrego! Quanto gozo meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa! Gloria! Glória ao Salvador!
S.L.Ginsburg

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 delicia e gozo eu irei fluir, quando junto a ti me achar.
E com grato amor e singela fé, Meu Jesus sempre adorar!
H.M. Wright
341

VASO DE BÊNÇÃO

1 – Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso escolhido por Deus.
Para as novas levar aos perdidos,
Boas novas que vem lá dos céus.
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!
2 – Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer,
Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer.
3 – Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso de bênção sem par,
Avisando que crentes em Cristo,
Jubilosos nos céus vai entrar.
4 – Para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal.
W. E. Entzminger
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FALA À MINHA ALMA

1 – Fala a 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.
Fazei-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.
Anônimo
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MAIS PERTO QUERO ESTAR

1 – Mas perto quero estar, meu Deus de Ti,
inda que seja a dor que me uma a Ti.
Sempre hei de suplicar: mas perto quero estar,
Mais perto quero estar, meu Deus de Ti.
2 – Mesmo a peregrinar na solidão,
de noite a descansar, por leito o chão.
Em sonho vou rogar, mais perto quero estar.
Mais perto quero estar, meu Deus de Ti.
3 – Minha alma cantará, a Ti Senhor!
Betel aqui verá por Teu favor.
Em tudo hei de clamar; Mais perto quero estar.
Mais perto quero estar, meu Deus de Ti.
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.
Perto de Ti meu Rei, meu Rei de Ti.
J. G. da Rocha
362

AO PÉ DA CRUZ

1 – Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte,
Corre santa a salutar, de Sião no monte.
Sim na cruz, sim na cruz. Nela me glorio,
Pois em fim vou descansar, Salvo além do rio.
2 - A tremer, ao pé da cruz, graça, amor achou-me;
Matutina estrela ali, raios seus mandou-me.
3 – Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me;
Dela à sombra, Salvador, queiras abrigar-me!
4 – Junto a cruz ardendo em fé, sem temor vigio,
Para a terra um dia eu ver, santa, além do rio.
J. C. Ribeiro
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UNIDO COM CRISTO

1. 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.
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor;
Cada momento sou Teu, ó Senhor!
2. Cada Cristo unido na luta moral,
Eu me levanto, fiel, contra o mal,
Bem alto erguendo a bandeira real,
Cada momento mais forte e leal.
3. Com Cristo unido na emancipação,
Quero contar que ele dá salvação;
Nunca os contritos O buscam em vão:
Cada momento concede perdão.
4. 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.
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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 a 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. R. H. Moreton
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COM JESUS IREI

1. Onde quer que seja, com Jesus irei;
Ele é meu bendito Salvador e Rei.
Seja para 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!
2. 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.
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.”
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!
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.
J. A. dos Santos e Silva
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CONTA AS MUITAS BÊNÇÃOS

1 – Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
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.
3 – 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.
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.
386

E.R.Smart

DIA FELIZ

1 – Oh, dia alegre! Eu abracei Jesus e, n’Ele, a salvação!
O gozo deste coração Eu mais e mais publicarei.
OH, feliz, bem feliz O dia em que me satisfiz
Jesus me ensina a vigiar E, confiando n’Ele orar
Sim feliz, mui feliz, Eu em Jesus me satisfiz!
2 – Completa a grande expiação, Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do Seu amor E tenho nEle paz, perdão.
3 – Descansa, ó alma, pois Jesus É teu sustento, pão dos céus!
E n’Ele agora, tens com Deus Vitória e paz, em plena luz.
4 – Meu sacro voto, ó Salvador, de dia em dia afirmarei;
E além da morte exultarei, louvando sempre o Teu amor!
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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.
3 – 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!
389

PROMESSA BENDITA

1 – Peregrinando por sobre os montes,
dentro dos vales sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me:
Eis-me convosco disse Jesus.
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 ao seu lado sempre hei de andar.
3 – A luz bendita me vai guiando,
passos avante, para a mansão,
Mais e mais perto ao mestre seguindo,
dando os louvores da salvação.
B. R. Duarte
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SALVAÇÃO EM CRISTO

1 – Jesus agora, sim eu sei, quão grande é teu amor,
Pois salvação me deste aqui; aceita o meu louvor.
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.
3 – Comigo, crentes exaltai, o grande Salvador,
pois tudo Cristo me supriu, embora pecador.
4 – Louvor,louvor darei a Ti, ó Cristo meu Senhor!
Profeta, Sacerdote e Rei, Do mundo o Salvador!
J. Jones
395

NOME PRECIOSO

1 – Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador;
Este nome dá conforto, Hoje sempre onde for.
Nome bom, doce à fé, Esperança no porvir!
Nome bom, doce à fé, Esperança no porvir!
2 – Santo nome incomparável tem Jesus, o amado 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.
B. R. Duarte
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SEGURANÇA BENDITA

1 – Que segurança sou de Jesus!
Por Ele agora vivo na luz!
De Deus herdeiro a mim me tornou
Pelo Seu sangue, que me salvou.
Canta minha alma! Canta ao Senhor
As maravilhas do Seu amor!
Canta a minha alma! Canta a Jesus
Por Ele vives hoje na luz.
2 – Inteiramente me submeti.
Oh! Que transporte e gozo eu senti!
Dos céus descendo, tenho na cruz
Graça inefável por meu Jesus.
3 – Sempre submisso quero viver;
Sua vontade sempre fazer;
Rejubilando, a todos contar
Que meu Jesus me veio salvar.
G.B.Nind
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CONFIANÇA

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.
Não sei o modo como agiu o espírito eternal
Que um dia a Cristo me atraiu em convicção real.
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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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 te 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.
4 – Inda que indigno, quis escolher-te;
Não te demores pois eu te amei.
Quem de meus braços pode arrancar-te?
Sempre seguro te guardarei.
H. M. Wright

432 AMOR FRATERNAL

1 - Jesus, Pastor amado, reunidos hoje aqui,
Concede que sejamos um corpo só em ti.
Contendas e malícias que longe de nós vão;
Nenhum desgosto impeça da igreja a santa união.
2 – Família unida somos, família de Jesus,
Iluminados todos da mesma santa luz.
A mesma fé nos prende num só divino amor,
E com o mesmo gozo servimos ao Senhor.
3 – Na mesma senda estreita é Deus quem nos conduz;
Não temos esperança senão num só: Jesus.
Por morte preciosa a todos vida traz;
E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.
4 – Rebanho resgatado por um só Salvador,
Devemos ser unidos por mais ardente amor;
Olhar com simpatia os erros de um irmão
E todos ajudá-lo com terna compaixão.
5 – Se Tua igreja toda viver em santa união,
Será bendito sempre o nome de “Cristão”.
Jesus, o que pediste em nós se cumprirá,
E assim o mundo inteiro a ti conhecerá!

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 (2x) Este meigo amor.
2 – 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
(2x). Murcha e mata o amor.
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: (2x). Vence pelo amor.
4 – Não te irrites, mas tolera com amor, com amor.
Tudo sofre, tudo espera pelo amor, pelo amor.
Sentimentos orgulhosos
Não convém a criminosos (2x) 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 (2x) onde reina o amor!
Sarah P Kalley

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.
2 – Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos prova o quanto Ele amou!
Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O Teu sangue nos torna Senhor!
3 – Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a tua luz,
Tu não somente perdoas: Purifica também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado! Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor.
H. M. Wright

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 calunia 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 – Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir,
Teus preceitos guardar, o Teu nome exaltar,
Sempre a Tua vontade cumprir.
S. L. Ginsburg

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,
Diligentes 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 pode ter.
quem buscar ao Senhor redimido será,
pois Jesus salvação preciosa 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
M. A. de Menezes

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-me do Teu lado, somos Teu, Senhor!
2 – Não ambicionando glória ou poder,
Eis-nos sempre firmes para combater,
Quem 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 redimistes, 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 dará vitória pela Tua cruz!
H.M. Wright
443
AVANTE, Ó CRENTES!
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.
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!
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!

455

IGREJA, ALERTA

1 – É tempo, é tempo! O Mestre está chamando já!
Marchar, marchar, confiando em seu amor!
Parti, parti, a salvação a proclamar
Com a palavra santa do bom Salvador!
Marcha sim avante,
Marcha, 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-os em Jesus a vida receber.
4 – Igreja, alerta! O dia prometido vem
quando aclamado o Salvador será.
Por toda a parte o bem-amado Redentor
Eterna glória e honra com louvor terá.
A. J. R. da Silva

456

QUEM IRÁ

1 – Eis os bilhões que em terras 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 quanto lá no céu!
Ide, pois anunciai o evangelho,
E eis-me convosco sempre!
2 – 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.
3 – 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!
H. M. Wright

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 – Eis formados já os negros batalhões
Do grande usurpador;
Revelai-vos hoje bravos campeões!
Avante sem temor!
3 – 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
H. M. Wright
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ACORDAI!

1 – Eis marchamos para aquele bom país
Onde o crente, sim, é Cristo que 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.
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!
Eis avante nada temos que temer;
Por Jesus havemos sempre que vencer;
Trabalhemos, pois, até o anoitecer E o trabalho aqui findar.
3 – Revestido 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.
H. M. Wright

486

VIGIAR E ORAR

1 – Bem de manhã, embora o céu sereno
Parece 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 – 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.
4 – E sem cessar, vigia a todo o instante,
pois o inimigo ataca sem parar;
só com Jesus em comunhão constante
podemos sempre triunfar.
A. H. da Silva

488

HORA BENDITA

1 – Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz!
Em tempo de cuidado e dor, Refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação, Bendigo a hora de oração.
2 – Bendigo 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.
3 – 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 suave de oração.
Sarah P. Kalley
510

CHUVAS DE BÊNÇÃOS

1 – Chuvas de bênçãos teremos, sim, é a promessa de Deus,
Tempos benditos trazendo chuva 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 Graças 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 do céu;
Bênçãos a todos os crentes, Bênçãos do nosso bom Deus.
S. L. Ginsburg

513

VIVIFICAÇÃO

1 – Tu que sobre a amarga cruz revelaste o Teu amor;
Tu que vives, ó Jesus Vivifica-nos, Senhor
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 – Eis o mundo tentador procurando nos trair;
Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir.
3 – Quantos, que corriam bem, de Ti longe agora vão!
Outros seguem, que também Sem amor vivendo estão.
4 – Vem agora consumir tudo quanto ó Salvador,
Quer altivo resistir Ao Teu brando e doce amor.
H. M. Wright

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 me auxilia, E me tornas vencedor.
3 – Redimida só tem vida a minha alma em teu amor!
Com apreço reconheço Quanto devo a Ti Senhor.
G. L. dos Santos Ferreira

525

ORAÇÃO NOTURNA

1 – Finda-se este dia, que meu Pai me deu,
Sombras vespertinas, cobrem já o céu.
Ó Jesus bendito, se comigo estais.
Eu não temo a noite vou dormir em paz.
2 – Hoje eu 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.
536

J. G. da Rocha

A IGREJA MILITANTE

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.
Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar,
No descanso e no trabalho sempre ao lado Teu andar.
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!

546

O PÃO DA VIDA

Ó Cristo, Pão da Vida descido lá do céu,
O Pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu!
Em ti nos alegramos gozando esmo aqui
Do alento e da ternura que achamos sempre em ti.
Da santa e eterna vida da qual Tu és o Autor,
Sustento e fortaleza És tu também, Senhor!
Sem Ti não nos assistem nem forças nem poder;
Em Ti, nosso alimento, queremos nós viver.
Ó Cristo, Pão da Vida, a Ti louvamos nós
E ao Pai também erguemos a nossa alegre voz
Agradecemos sempre o amor que aqui nos deu s,
Penhor de graça e vida, o santo Pão do céu.
570

JUNTO AO TRONO DE DEUS

1 – Junto ao trono de Deus preparado
Há, cristão, um lugar para ti
Há perfumes, há gozo exaltado,
Há delícias profusas ali.
Sim ali, (2x) De seus anjos fiéis rodeado,
Numa esfera de glória e de luz,
Junto Deus nos espera Jesus.
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, (2x) As venturas eternas concorrem
Na existência perpétua da luz
A tornar-te feliz com Jesus.
3 – Conservemos em nossa lembrança
As riquezas do lindo país,
E guardemos conosco a esperança
De uma vida melhor, mais feliz,
Pois ali, Todo cheio de amor, de ternura,
Desse amor revelado na cruz,

Nos escuta, nos ouve Jesus.
577

AMPARO DIVINO

1 – Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou ó Salvador,
Que não atrevo a dar mais jamais um passo
Sem Teu amparo, meu Jesus Senhor!
2 – Com tua mão segura bem a minha,
E pelo mundo alegre seguirei.
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,
Teu rosto vendo, nada temerei.
3 – Quando eu chegar a beira desse rio,
que Tu por mim, quiseste atravessar,
com Tua mão segura bem a minha
e sobre a morte eu hei de triunfar.
4 – Ao regressares lá do céu descendo,
a minha mão segura bem Senhor,
pois meu Jesus, eu quero entrar contigo
lá onde eu gozo o Teu eterno amor.
H. M. Wright
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.
2 – Cantaremos no belo país melodias de santo fervor,
Pois na terra celeste e feliz Não há pronto, gemido nem dor.
3 – Renderemos a nosso Jesus o tributo de grato louvor,
E nas bênçãos do reino da luz gozaremos, sem fim, seu amor.
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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.
3 – 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.
4 – 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!
595

BRILHANDO POR JESUS

1 – Nos céus eu vejo esplendente do sol a clara luz:
Quero viver tão somente brilhando por Jesus.
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.
4 – Do feio e triste pecado Jesus me vem guardar;
Por Ele em tudo amparado eu quero sempre andar.
5 – Só pela tua vontade brilhando viverei;
Só pela Tua bondade ao lindo céu irei.

S. Ferraz
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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 – Já, sem demora, a todos convém
Ir caminhando à glória de além.
Ele vos chama: quer vosso bem. Oh! Vinde ao Salvador!
3 – com grande amor, Jesus sempre o diz:
Quer receber-vos no bom país,
Quer conceder-vos vida feliz. Oh! Vinde ao Salvador!
4 – 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!

Sarah P. Kalley
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O ANO NOVO

1 – Rompe a aurora! Vai se embora
Mais um ano e o outro vê! Não temamos: prossigamos,
Caminhando em todo o bem.
O ano findo nunca mais veremos;
O ano novo nós agora recebemos!
Vem! Vem! Que belo som! Aleluia!
Vê! Vê! Que lindo dom o Ano Novo!
2 – Vem o dia! Cristo, o guia nos renove o coração;
Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão.
3 – De pecados resgatados, pertencemos a Jesus.
Nova vida, santa lida Temos já por sua cruz
4 – Nos momentos, os talentos empreguemos com prazer,
Antes o justo, nós, sem justos, sempre havemos de viver.
5 – 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 alegre muito alegre recebemos!
Vem! Vem! Que lindo som! Aleluia!
VÊ! Vê que lindo dom o Ano novo!
J.G. da Rocha
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CASTELO FORTE

1 – Castelo forte é nosso Deus, Espada e bom escudo.
Com Seu poder defende os Seus Em todo o transe agudo,
Com fúria pertinaz, persegue Satanás,
Com ânimo cruel astuto e mui rebel:
Igual não há 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 – 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.
4 – 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.
J. E. Von Haje
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JUNTO AO TRONO DE DEUS

1 – Junto ao trono de Deus preparado
Há, cristão, um lugar para ti
Há perfumes, há gozo exaltado,
Há delícias profusas ali.
Sim ali, (2x) De seus anjos fiéis rodeado,
Numa esfera de glória e de luz,
Junto Deus nos espera Jesus.
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, (2x) As venturas eternas concorrem
Na existência perpétua da luz
A tornar-te feliz com Jesus.
3 – Conservemos em nossa lembrança
As riquezas do lindo país,
E guardemos conosco a esperança
De uma vida melhor, mais feliz,
Pois ali, Todo cheio de amor, de ternura,
Desse amor revelado na cruz,
Nos escuta, nos ouve Jesus.
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.
2 – Cantaremos no belo país melodias de santo fervor,
Pois na terra celeste e feliz Não há pronto, gemido nem dor.
3 – Renderemos a nosso Jesus o tributo de grato louvor,
E nas bênçãos do reino da luz gozaremos, sem fim, seu amor.

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

1. Por minha boa mãe e pelo seu amor
Imenso e sem rival eu louvo-Te, ó Senhor!
É grande o bem Que na alma tem
Quem pode a alguém chamar de Mãe!
2. Pois ele me cuidou da vida ao despontar,
E aos pés do bom Jesus me faz encaminhar.
3. Se rico ou pobre eu for, jamais hei de esquecer
E minha boa mãe na mente eu hei de ter.
4. É grato aqui sentir de mãe o santo amor.
Por ela, o coração bendiz ao Criador.
Anônimo

