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CÂNTICOS DA CÉLULA 

 25 de Novembro a 01 de Dezembro|  2018 

 

 

1)  Filho do Deus vivo 
 

Verbo vivo viveu entre nós 

Filho do homem, filho de Deus 

Curando os enfermos, livrando os cativos 

Era chegado o reino de Deus 
 

Foi humilhado, crucificado 

Tão rejeitado pelos seus 

Ressuscitado, glorificado 

O inferno e a morte venceu 
 

E agora quem dizem que Tu és 

Um profeta, um agitador qualquer 

Teu Espírito me revela quem Tu és 

Ungido de Deus 
 

Tu és o Cristo, filho do Deus vivo 

Sobre esta rocha Tua igreja está 

Tu és o Cristo, filho do Deus vivo 

Rocha inabalável, outro igual não há 

 

2) Que se abram os céus 
 

Tu és Bem Vindo Aqui 

Em Nossos Corações 

Toma O Teu Lugar 
 

Deus, Tua Face Ansiamos Ver 

Fogo Consumidor 

Sem Reservas Vem 
 

Sopra Em Nós Espírito Vem 

(espírito, Aviva-nos) 

Te Queremos Deus 
 

Diante Da Glória Do Rei 

Tua Presença é Real 

Teu Amor Nos Libertou 
 

Estás Aqui 

Receba A Adoração 

Fascinados Por Ti 

Tua Presença Satisfaz 
 

Que Se Abram Os Céus 

O Teu Reino Vem 

Nossa Fé Está 

No Nosso Deus 
 

Que Os Céus Fechados Se Abram 

Teu Reino Venha Mover 

A Nossa Fé E Esperança 

Estão Em Deus 

Nosso Deus 

 

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) Aguas Purificadoras 
 

Existe um rio Senhor,  

que flui do teu grande amor. 

Águas que correm do trono,  

águas que curam que limpam.  
 

Por onde o rio passar,  

tudo vai transformar. 

Pois leva a vida do próprio Deus  

e este rio está, neste lugar. 
 

Quero beber do teu rio Senhor!    

Sacia minha sede,  

lava o meu interior.  
 

Eu quero fluir, em tuas águas,  

eu quero beber da tua fonte. 

Fonte de águas vivas. 

Tu és a fonte, Senhor! 

 

5)  Bem mais que tudo 
 

Bem mais que as forças, poder e reis. 

Que a natureza e tudo que se fez. 

Bem mais que tudo, criado por tuas 

mãos. 

Deus tu és início, meio e fim. 
 

Bem mais que os mares, bem mais que o 

sol. 

E as maravilhas que o mundo conheceu. 

As riquezas, tesouro dessa terra. 

Incomparável és pra mim. 
 

Por amor, sua vida entregou. 

Meu Senhor humilhado foi. 

Como a flor machucada no jardim. 

Morreu por mim... pensou em mim... me 

amou... 

 

Por amor, sua vida entregou. 

Meu Senhor humilhado foi. 

Como a flor machucada no jardim. 

Morreu por mim... pensou em mim... me 

amou... 

 

Como a flor machucada no jardim. 

Morreu por mim... pensou em mim... me 

amou...  

 


