
 41 
CÂNTICOS DA CÉLULA 

 18 a 24/Novembro  |  2018 

 

1)  Salvo pela graça 
 

Justificado eu fui,  santificado eu sou.  
Glorificado serei através de Cristo . 
   

Fui livre da culpa do pecado.  
Sou livre do poder do pecado.  
E da presença do pecado  livre serei.  
   

De glória em glória, de fé em fé. 
Graça sobre graça,  graça sobre graça.  
   

Salvo, salvo pela graça  mediante a fé em    
Cristo eu sou salvo. 
 

Não vem de mim  é dom de Deus. 

 

2) Consagração 
 

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou. 
De gratos louvores  
transborda o meu coração.  
 

A minha vida eu entrego  
nas tuas mãos meu Senhor. 
Pra te exaltar com todo o meu amor. 
 

Eu te louvarei conforme a tua justiça  
e cantarei louvores,  
pois tu és altíssimo. 
 

Celebrarei a ti, oh Deus,  com meu viver.  
 

Cantarei e contarei as tuas obras.  
Pois por tuas mãos foram criados  
terra, céu e mar e todo ser  que neles há. 
 

Toda terra celebra a ti  
com cânticos de júbilo. 
Pois tu és o Deus criador.  
 

A honra, a glória, a força  
e o poder ao Rei Jesus,  
e o louvor ao Rei Jesus.  
 

3) Deus que surpreende 
 

Quando eu acho que entendi o Teu jeito 

de agir, 

Quando eu acho que alcancei os Teus 

pensamentos, 

Outra vez me fazes entender, quão 

limitado sou, 

Me mostrando o que Tu És. 
 

O Deus que surpreende, que me ensina 
sempre, Que eu preciso confiar, mesmo 
sem compreender. 
O Deus que surpreende, um dia após o 
outro, 
E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra 
vez. 

Quando eu penso ser meu fim, Tu tens 

um recomeço, 

Se esse vaso se quebrar, Tu o fazes novo 

outra vez.. 

E me fazes entender, 

Quão grande é o Teu amor, por mim 

mais uma vez. 
 

Eu me rendo a Ti Senhor 

Faz prevalecer o Teu querer 

Pois tudo o que eu preciso está em Ti... 

 

4) Aos pés da cruz 
 

Meu Jesus maravilhoso és  

minha inspiração a prosseguir. 

E mesmo quando tudo não vai bem, 

eu continuo olhando para ti. 
 

Pois sei que tu tens o melhor pra mim, 

há um segredo no teu coração. 

Oh, dá-me forças pra continuar,  

guardando a promessa em oração. 
 

Firme oh, Deus está o meu coração. 

Firme nas promessas do Senhor, 

eu continuo olhando para ti,  

e assim eu sei que posso prosseguir. 
 

E mesmo quando eu chorar,  

as minhas lágrimas serão,  

para regar a minha fé  

e consolar meu coração.  
 

Pois o que chora aos pés da cruz,  

clamando em nome de Jesus.  

Alcançará de ti Senhor,  

misericórdia, graça e luz. 
 

Teu grande amor não cessa.  

Eterno não tem fim.  

Quão grande és tu, Senhor,  

quão grande és pra mim.  
 

Tua graça é o meu refúgio.  

Descanso no teu poder. 

Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. 

 

5) Preciso de Ti 
 

Preciso de ti,  preciso do teu perdão.  

Preciso de ti,  quebranta meu coração. 
 

Como a corça anseia por águas  
assim tenho sede.  
Como terra seca, assim é minh’alma  

preciso de ti. 
Distante de ti, Senhor, não posso viver.    
Não vale a pena existir. 
 

Escuta o meu clamor,  
mais que o ar que eu respiro,  
preciso de ti. 
 

Não posso esquecer  
o que fizeste por mim. 
 

Como alto é o céu, 

tua misericórdia é sem fim. 
 

Como um pai se compadece dos filhos, 

assim tu me amas. 
 

Afasta as minhas transgressões.  

Preciso de ti. 
 

E as lutas vêm tentando me afastar de ti. 

Frieza e escuridão procuram me cegar, 

mas eu não vou desistir. 
 

Ajuda-me, Senhor! 
 

Eu quero permanecer contigo até o fim. 

 

4) Esperança 
 

Que miserável homem que sou, que me 

tornei 

Mendigo o pão que antes sobrava e que 

era meu 

No desapontamento a esperança nasce 

E vivo o presente independentemente do 

que passou 
 

Pois se tudo mudou 

E em Cristo eu sou mais do que sou 

Pra trás eu deixo o homem que fui 

E as casas que eu construí longe de Ti 

Se tudo mudou eu abro as velas da 

embarcação 

Na esperança que pela manhã 

Avistarei o porto onde te encontrarei 
 

Como um refugiado deixando seu país 

Fugindo pela noite sem conseguir dormir 

Confiando na promessa que o pranto 

toma a noite 

Mas logo vem o dia, e gritos de alegria 

ecoarão! 

 

Se a chuva me alcançar e o barco revirar 

Que eu acorde em terra firme lá 

 


