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1)  MEU SALVADOR 
O mundo não é o meu lugar 
No céu de luz eu vou morar 
Eu vou cumprir minha missão 
Levar ao mundo a salvação 
 
Jesus, és meu salvador 
 
Tudo que eu sou vem de ti 
Eu vou gritar ao mundo que Tu és amor 
Que contigo eu vou habitar no céu pra 
sempre 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh 
 
E hoje posso ser livre então 
A Sua morte não foi em vão 
Os meus pecados Ele lavou 
Na cruz morreu e me salvou 
 
Pra sempre lá no céu estarei 
Pra sempre vou viver com o meu Rei 
Pra sempre: Santo Santo, vou cantar 
Com Cristo para sempre vou morar 
 
2) GRATIDÃO 
Canta minh’alma ao Senhor          
Rende-Lhe sempre ardente louvor 
Canta minh’alma ao Senhor           
Rende-Lhe sempre ardente louvor  
 
É Ele quem perdoa a tua maldade           
E sara todas suas enfermidades  
Quem redime sua vida                             
E coroa de fidelidade.                            
É Ele quem perdoa a tua maldade           
E sara todas suas enfermidades  
 
Quem redime sua vida                                
E coroa de fidelidade                                 
A Ele a honra, a Ele a glória, 
a Ele a Força  
Pra Sempre Amém  
A Ele a honra, a Ele a glória, 
a Ele a Força  
Pra Sempre Amém 
 
3) OUÇAM NOSSOS LOUVORES 
Que a alegria encha o nosso lar,  
que nas ruas haja paz.  
Que a justiça nasça firme, 
ao orarmos ao Senhor. 
 
Nas montanhas e nos vales,  
nós louvamos ao Senhor.  
Nas alturas e na terra,  
nossas vozes se ouvirão. 

 
Que a escuridão se afaste,  
ao andarmos em sua luz.  
Que tua glória encha a terra,             
como as águas enchem o mar. 
Aleluia! Aleluia!  
Aleluia! Aleluia! 
 
4) 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 

 
5) TERRA FÉRTIL 
Eu quero entrar, nos átrios do pai 
E regozijar-me em Tua presença 
E ali me prostrarei com toda reverência 
E entregarei minha humilde oferta 
Meu coração minha vida, meu ser, te 
entregarei 
 
Colher o que há de bom em Tua palavra 
E descansar em Teus braços de amor 
Quero Teu arado, preparando a minha 
vida 
Devolva com vontade o mais profundo 
de mim 
Tire as pedras e os espinhos, terra fértil 
quero ser 
 
Pra Teu louvor, faz-me Senhor 
Eu quero ser usado sem medida 
Prepara-me Senhor, capacita-me Senhor 
Te entrego a direção da minha vida 
 
Sou tão dependente desse Teu amor 
Uma pequena gota, em Teu grande mar 
Move as Tuas águas, enche-me de Ti 
Eu quero Senhor transbordar 
 
6) TRABALHADORES 
Todas as cidades, 
povoados e aldeias 
percorria Jesus. 
 
Pregando o evangelho, 
ensinando e curando 
prosseguia Jesus. 
 
Vendo as multidões, 
cheio de compaixão. 
A seara é grande demais. 
 
Todas as cidades, 
povoados e aldeias, 
percorreremos. 
 
Pregando o evangelho, 
ensinando e curando, 
prosseguiremos. 
 
Somos Igreja,   
os trabalhadores. 
Somos teu corpo, Jesus. 
 
Somos teus pés, 
andando em toda parte. 
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Somos tuas mãos, 
curando e abençoando. 
 
Somos teus olhos, 
à procura dos aflitos. 
 
Somos tua boca, 
proclamando o reino de Deus. 


