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 1) TEU AMOR NÃO FALHA  
Nada vai me separar  

Mesmo se eu me abalar  

Teu amor não falha  

Mesmo sem merecer  

Tua graça se derrama sobre mim  

Teu amor não falha  

 

Tu és o mesmo pra sempre  

Teu amor não muda  

Se o choro dura uma noite  

A alegria vem pela manhã  

 

Se o mar se enfurecer  

Eu não tenho o que temer  

Porque eu sei que me amas  

Teu amor não falha  

 

Se o vento é forte e profundo o mar  

Tua presença vem me amparar  

Teu amor não falha  

 

Difícil é o caminhar  

Nunca pensei que eu fosse alcançar  

Mas teu amor não falha  

 

Tu fazes que tudo  

Coopere para o meu bem (6x) 

Com Cristo para sempre vou morar  

 

 

2) ATOS 2  

Nós estamos aqui tão sedentos de Ti  

Vem óh Deus, vem óh Deus  

Enche este lugar, meu desejo é sentir  

Teu poder, teu poder  

 

Então vem me incendiar  

Meu coração é o Teu altar  

Quero ouvir o som do céu  

Tua Glória contemplar  

 

E então vem me incendiar  

Meu coração é o Teu altar  

Quero ouvir o som do céu  

(Tua Glória) contempla  

 

 

3) OCEANOS  

Tua voz me chama sobre as águas  

Onde os meus pés podem falhar  

E ali Te encontro no mistério  

Em meio ao mar, confiarei  

E ao Teu nome clamarei  

E além das ondas olharei  

Se o mar crescer  

Somente em Ti descansarei  

Pois eu sou Teu e Tu és meu  

 

Tua graça cobre os meus temores  

Tua forte mão me guiará  

Se estou cercado pelo medo  

Tu és fiel, nunca vais falhar  

E ao Teu nome clamarei  

E além das ondas olharei  

Se o mar crescer  

Somente em Ti descansarei  

Pois eu sou Teu e Tu és meu  

 

Guia-me pra que em tudo em Ti confie  

Sobre as águas eu caminhe  

Por onde quer que chames  

Leva-me mais fundo do que já estive  

E minha fé será mais firme  

Senhor, em Tua presença  

 

E ao Teu nome clamarei  

E além das ondas olharei  

Somente em Ti descansarei  

Pois eu sou Teu e Tu és meu  

 

 

4) ALFA E ÔMEGA  

Não há outro como Tu  

Soberano e fiel  

Não há outro como Tu  

Reina sobre a terra e céus  

Tu és o Alfa e Ômega  

Início e Fim  

És o ar que eu respiro  

Tudo pra mim  

Tu és Jesus, Tu és Jesus  

Alfa e Ômega  

Início e Fim  

Tudo pra mim 

 

5) CREIO QUE TU ÉS A CURA  

Me escutas quando clamo  

Acalma o meu pensar  

Me levas pelo fogo  

Curando todo meu ser  

Confio em Ti, confio em Ti  

 

Creio que Tu és a cura  

Creio que és tudo para mim  

Creio que tu és a vida  

Creio que não há outro igual a Ti  

Jesus, eu preciso de Ti  

 

Nada é impossível para Ti  

Nada é impossível  

Nada é impossível para Ti  

Tens o meu mundo em tuas mãos 

 

 
 


