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CÂNTICOS DA CÉLULA 

 02 a 08 de Dezembro|  2018 

 

1)  Tu és bom 
 

Senhor tu és bom 

tua misericórdia é pra sempre.  

 

Senhor tu és bom 

tua misericórdia é pra sempre. 

  

Todos os povos te exaltarão 

de geração em geração. 

 

Te adorarei, aleluia! Aleluia! 

te adorarei por tudo que és. 

 

Te adorarei, aleluia! Aleluia! 

te adorarei por tudo que és. 

Deus é bom... 

 

Deus é bom o tempo todo 

O tempo todo Deus é bom. 

 

Te adorarei, aleluia! Aleluia! 

te adorarei por tudo que és. 

Te adorarei, aleluia! Aleluia! 

Te adorarei. 

Por tudo que és, 

por tudo que és,  

por tudo que és. 

Deus é bom! 

 

2) Com muito louvor 
 

Deus não rejeita oração, oração é 

alimento 

Nunca vi um justo sem resposta ou ficar 

no sofrimento 

Basta somente esperar o que Deus irá 

fazer 

Quando Ele estende suas mãos é a hora 

de vencer 

 

Então, louve! 

Simplesmente louve! 

Tá chorando, louve! 

Precisando, louve! 

Tá sofrendo, louve! 

Não importa, louve! 

Seu louvor invade o céu 

 

Deus vai na frente abrindo caminho 

Quebrando as correntes, tirando os 

espinhos 

Ordena aos anjos pra contigo lutar 

Ele abre as portas pra ninguém mais 

fechar 

Ele trabalha pra o que nEle confia 

Caminha contigo de noite ou de dia 

Erga suas mãos, sua bênção chegou! 

Comece a cantar com muito louvor 

Com muito louvor, com muito louvor 

Com muito louvor! 

 

A gente precisa entender o que Deus 

está falando 

Quando Ele fica em silêncio, é porque 

está trabalhando 

Basta somente esperar o que Deus irá 

fazer 

Quando Ele estende suas mãos é a hora 

de vencer 

 

 

4) A Ele a Glória 

  

Porque dele e por ele  

para ele são todas as coisas.  

 

A ele a glória, 

a ele a glória, 

a ele a glória,  

pra sempre, amém. 

 

Quão profundas riquezas  

o saber e o conhecer de Deus. 

 

Quão insondáveis  

seus juízos e seus caminhos. 

 

3)  Oh, quão lindo esse nome é 
 

No início eras a palavra 

Um com Deus, o Altíssimo 

O mistério de Tua glória 

Cristo, em Ti se revelou 
 

Oh, quão lindo esse nome é 

Oh, quão lindo esse nome é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Oh, quão lindo esse nome é 

Maior que tudo ele é 

Oh, quão lindo esse nome é 

O nome de Jesus 
 

Deixou o céu para buscar-nos 

Veio pra nos resgatar 

Amor maior que o meu pecado 

Nada vai nos separar 
 

Oh, quão maravilhoso é 

Oh, quão maravilhoso é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Oh, quão maravilhoso é 

Maior que tudo ele é 

Oh, quão maravilhoso é 

O nome de Jesus 
 

A morte venceste 

O véu Tu rompeste 

A tumba vazia agora está 

O céu Te adora 

Proclama Tua glória 

Pois ressuscitaste e vivo está 
 

És invencível 

Inigualável 

Hoje e pra sempre reinarás 

Teu é o reino 

Tua é a glória 

Acima de todo nome está 
 

Poderoso esse nome é 

Poderoso esse nome é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Poderoso esse nome é 

Mais forte que tudo é 

Poderoso esse nome é 

O nome de Jesus 

 

4) Glória 
 

A voz que acalmou os mares 

Me chama para andar 

Me chama para andar 

 

Me deu um novo nome 

Um coração capaz de amar 

Um coração capaz de amar 

 

Glória, glória 

Ao Rei do meu coração 

Dono da minha afeição, Jesus 

Glória, glória 

Ao Rei que venceu a morte 

O meu Deus vivo 

 


