1. O Rumo Que Conduz aos Céus
O rumo que conduz aos céus
Nós o amamos, nosso Deus;
Estamos no deserto aqui,
Mas caminhando para Ti.
Nosso caminho é Jesus,
Ao lado dEle sempre há luz;
Queremos nele, pois, andar
Até a vida terminar.
Ele nos guia pela mão
E nos dá o celeste pão;
O bom Pastor há de nos dar
Descanso no eterno lar.
Tu és bondoso, ó Senhor!
E compassivo ao pecador,
Trazendo-nos a tua luz,
Por nós morrendo sobre a cruz.
Forte é nosso Salvador,
Livrar-nos-á do tentador;
Jesus por nós vai pelejar,
E nós teremos paz sem par.
Copyright→ ©
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2. Ó Alma e Coração em Dor
Ó alma e coração em dor,
Deus sabe o teu pavor,
“Em meu amor, Eu rogo a ti:
Com tua cruz, vem, segue a mim;
Teu fardo será meu.
Sim, Eu o levarei!”
A alma triste achará,
O Deus que perto está.
“Darei a ti pleno perdão e paz,
Então descansarás!”
Ó alma triste, a escuridão
No fim é perdição,
O Mestre bom quer te ajudar;
A dor cruel em ti curar.
O Rei habitará,
Em ti habitará.
Ó alma! inda fora estás
Do abrigo do Pastor?
A sua voz chama outra vez:
“Não sofras mais outro revés;
O mundo é cruel,
O mundo é cruel.”
Terás respostas tão reais,
Que vêm do Pai dos céus.
Seu Filho é a nossa luz;
A bênção está na sua cruz.
O Deus te busca a ti,
O Deus te busca a ti!
Copyright→ ©
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3. Submisso ao Seu Pai
Submisso ao seu Pai,
O céu Jesus deixou,
E veio em amor buscar os que Ele criou;
O mundo a que amou,
Chamando -o para Si,
Endurecido não O creu, mas O matou por fim.
Para o Senhor Jesus
Não houve aqui lugar,
Na sua própria terra o Criador não teve lar;
Raposas têm covis,
As aves ninhos têm,
Não teve o Salvador morada certa aqui, porém.
Getsêmani cruel,
Oh! tanto ali sofreu!
Foi rejeitado pelos seus, Calvário suportou;
A manjedoura foi
o humilde berço seu,
E o sepulcro de outro ao seu corpo recebeu.
Copyright→ ©
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4. A Nossa Vida Humana
A nossa vida humana escoa
Como a vazante da maré;
Embora ela seja boa,
Igual à flor da erva é.
Jesus, Cordeiro imaculado,
A nossa culpa expiou
Purificando o vil passado;
Oh! como Ele nos amou!
Mandou o Espírito divino
De Deus conosco habitar;
Para ensinar-nos o caminho
E sempre nele nos guardar.
Oh! alegria inaudita
Que acompanha a salvação,
A liberdade e paz bendita,
Proveniente do perdão.
Por sua graça venceremos,
Contra o pecado a pelejar;
Quais bons soldados lutaremos,
Até a morte nos chamar.
Copyright→ ©
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5. Do Tumulto Desta Vida
Do tumulto desta vida
Chama-te Jesus:
“Não vagueies mais perdido,
Volta ao teu Deus!”
Toma sobre Ti seu jugo,
NEle encontrarás
O segredo do descanso,
Salvação veraz.
Triste e desassossegado
É teu coração;
Os teus dias vão passando,
Mui sombrios são.
Recorreste aos prazeres
Deste mundo vão
Para saciar a sede
Do teu coração?
Com instância Deus te fala:
“Não mais longe vás
Nos caminhos maus das trevas,
Neles não há paz.”
Copyright→ ©
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6. Oh! Vinde a Mim!
Oh! vinde a mim! Chamando-vos está
O Salvador, que paz perfeita dá:
“Almas cansadas, hei de vos cuidar;
Sem mais demora vinde descansar.”
Oh! vinde a mim,
Oh! vinde a mim,
Oh! vinde a mim,
Descanso vos darei
Descanso vos darei
Descanso vos darei!
Gozo eterno vos farei fruir;
Ouvi! Por que razão deixais de vir?
Vinde, fugi do enganador sagaz;
Pois, vindo a mim, eu vos darei a paz.
Vida eterna, paz, perdão, porém,
Somente dou àqueles que em mim crêem;
Sois convidados ao festim real;
Vinde ao lar, à casa paternal.
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 10, 10, 28

7. Ouve! Chama a Voz
Ouve! Chama a voz de Cristo:
“Ó aflito, vem!”
Padeceu morreu por todos
Ele, o Sumo Bem.
Ao que fala
Não atenderás?
Dá tua vida ao bom Mestre,
Para teres paz.
Às vertentes vãs, mundanas,
Voltas a beber,
Esperando algum consolo
Delas receber?
Oh! não deixes de ouví-LO!
É o mais leal;
Quer estar contigo agora
E no dia final.
Dá-te sem temor a Ele,
Rejeitando o mal;
Para que a ti conceda
Vida imortal.
Copyright→ ©
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8. Tenho Ainda Mais Ovelhas
Tenho ainda mais ovelhas
Neste mundo de temor;
Elas andam desgarradas,
Não conhecem meu amor;
Nas montanhas, no deserto,
Onde sombras dão pavor,
De tardinha tenho ouvido
Desde o vale o seu clamor.
Vinde, ovelhas minhas!
Vinde ao aprisco;
Eis com mãos gentis, divinas,
Quero vos salvar.
Vinde sem temor seguir-me
Aonde quer que eu andar,
Sou o Bom Pastor desejo
Vossa dor aliviar;
Por seu nome cada uma
Meu convite ouvirá:
Vinde, repousai comigo,
Onde nenhum mal virá.
Todas vós em verdes pastos
Podereis já descansar;
Aos mananciais tranqüilos
Vossa sede saciar;
Se passardes por perigos,
Minha mão vos guiará,
E sereis do Pai amadas,
Sua mão vos guardará.
Copyright→ ©
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9. A Voz de Jesus Está Chamando
A voz de Jesus ’stá chamando a ti,
Com terno amor paternal:
“Te quero guiar, pra poderes achar
Doce paz, plena paz eternal.”
A Jesus dá lugar:
Gozarás sua paz eternal!
Encantos da terra em breve se vão,
Qual brilho de estrela fugaz;
Riquezas celestes não hão de cessar,
Delas sempre provém vera paz.
A voz de Jesus continua a te chamar,
Por ti grande é seu amor;
Se O rejeitares, há de te deixar!
Quem te consolará na tua dor?
Copyright→ ©
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10. Amigo, Vem a Cristo
Amigo, vem a Cristo,
Provar do seu amor;
Pra ver-te resgatado
Sofreu intensa dor;
Na cruz verteu seu sangue
A fim de libertar
Tua alma do pecado,
As nódoas apagar.
Precisas vir a Cristo
E nEle descansar;
Sua graça é benigna,
É terna e sem par!
A meiga voz do Mestre
Tu deves escutar
Vai acalmar a alma,
Teu coração limpar.
Precisas vir a Cristo,
A alma saciar;
Na graça e paz divina
Tu podes confiar;
Precisas desse Amigo
De infinito amor
Pra que a salvo chegues
Ao lar do Benfeitor.
Então virás a Cristo,
Deixando a senda má?
Por ti ’stá esperando,
Não te rejeitará.
Se te prostrares ante
Jesus, em contrição,
Salvar-te-á de graça
E te dará perdão.
meter→ 10, 15, 32

11. Onde Estás?
Para ouvir tens tu parado
Em teu viajar veloz?
Do Senhor que quer salvar-te,
Ouve a bondosa voz.
Onde estás? Onde estás?
Deus te chama: onde estás?
Não procures esconder-te;
Pensa agora onde estás!
Os prazeres que agradam,
Tudo o que se pode ver,
Paz à alma não concedem,
Quando vieres a morrer.
Boas obras erros cubram,
Mas não servem pra salvar;
Se quiseres vida eterna,
Deixa Cristo em ti reinar.
É somente Deus que pode
Acalmar teu coração;
Ao render-te sem reserva,
Paz terás e salvação.
meter→ 10, 18, 19

12. Escuta a Voz do Meu Jesus
Escuta a voz do meu Jesus:
“Segue-me, vem, segue-me;
Guiar-te-ei à eterna luz:
Segue-me, vem, segue-me.
Por ti eu toda a lei cumpri,
Por ti o amargo fel bebi,
Por ti a morte já sofri:
Segue-me, vem, segue-me.”
Liberto dos pecados teus,
“Segue-me, vem, segue-me;
Guiar-te-ei aos altos céus:
Segue-me, vem, segue-me.
Oh! quantas vezes te chamei,
E não guardaste a minha lei,
Porém teu fiador fiquei:
Segue-me, vem, segue-me.”
Em mim tu podes descansar,
“Segue-me, vem, segue-me;
Vem teus cuidados me entregar,
Segue-me, vem, segue-me.
Eu sou teu Deus, teu Salvador;
Muito te amo, ó pecador!
Pois, deixa todo o teu temor:
Segue-me, vem, segue-me.”
meter→ 10, 18, 18

13. Vem com Teu Grande Fardo
Vem com teu grande fardo,
Alma cansada, vem!
Ao verdadeiro Amigo,
Que quer fazer-te bem;
Fala Jesus a ti:
“Vida eterna dou,
Pois o meu próprio sangue
O teu perdão comprou.”
Vem a Jesus, benigno,
A vida santa deu
Para que tenhas parte
Na glória lá no céu.
Não ouças o inimigo!
Pois quer-te iludir;
Vem confiar em Cristo!
Perdão de Deus pedir.
A paz de Deus, bendita,
Tua vida encherá;
Consolação divina
As mágoas banirá;
A voz do Salvador,
Cheia de amor sem par,
Chama-te “Vem! bem-vindo,
Para comigo estar.”
Copyright→ ©
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14. Por Ti Ele Chama
Oh! busca em Cristo um Salvador terno,
Um Mestre divino, um celeste Rei!
Que quer te salvar e coroar com bênçãos;
Oh! entra com Ele, sê um da sua grei.
Por ti Ele chama, por ti Ele chama,
Por ti Ele chama, sim, chama por ti.
Jesus te apela, vem enquanto podes,
Herdar incontáveis riquezas dos céus;
Terás um Pastor tão fiel que protege,
E te guiará ’té a destra de Deus.
Tua vida encurta, já descem as sombras;
Em Cristo a vida não pode findar.
Jesus é a luz do seu reino celeste;
As trevas mais densas virá dissipar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 35

15. Deus Te Chama, Amigo
Deus te chama, amigo, deixa de errar;
Cristo ansioso quer te aliviar.
Se te Lhe renderes, fruirás perdão,
Para resgatar-te, fez-se maldição.
Que será de ti, se deixares ir
O ensejo bom de a Jesus ouvir;
Inda está chamando, quer fazer-te bem,
Alma contristada, sem demora, vem!
Deus te chama, amigo, por que demorar?
Vê com que ternura te espera lá;
Cede-te a Cristo, faze o seu querer,
Salvação por outrem ninguém pode ter.
Inda está chamando, queres recusar?
Seu amor e graça queres rejeitar?
Deus se retirando sem te dar perdão,
Tu terás remorso e a perdição.
meter→ 10, 12, 16

16. Ó Vós Aflitos, Vinde
Ó vós aflitos, vinde já!
Ao trono do Senhor;
Abrigo Ele vos dará
Por seu divino amor.
Oh! chegai-vos, contristados!
Cheios de pesar;
Deus promete aliviar-vos,
Quereis aceitar?
Seu sangue derramou por nós,
Assim nos veio abrir
A senda reta que conduz
Ao céu, o bom porvir.
A paz e vida é Jesus,
Do mundo o Redentor;
É tudo, enfim é vera luz
Do pobre pecador.
Oh! vinde vós, e vinde já!
A Cristo vos unir,
Pois seu perdão concederá
A quem a luz seguir.
Copyright→ ©
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17. Uma Voz Gentil se Ouve
Uma voz gentil se ouve:
“Almas, por que morrereis?”
É do Salvador humilde,
“Vinde e salvação tereis.”
Escutai, escutai,
Hoje é tempo aceitável!
Hoje é tempo aceitável!
Sua graça aproveitai.
Com ternura Ele avisa:
“Os prazeres cessarão.
O pecado sempre deixa
Sem conforto o coração.”
Nesta vida tão inquieta
Cristo dá perfeita paz;
Quando a luta nos perturba,
Seu amor descanso traz.
Sejam outros imperfeitos,
Ele não nos vai falhar;
Não quereis Lhe ser submissos?
Vinde sem mais demorar.
Copyright→ ©
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18. Conta-me Mais
Conta-me mais de Jesus Cristo;
Gloriosa história, mui capaz;
Preciosa graça que me salva,
Oh! conta mais, pois traz-me paz.
Conta-me mais tão linda é,
Do seu poder da sua fé.
Conta-me mais do Salvador,
Até eu ver seu resplendor.
Conta-me mais a doce história,
Pois ela irá me confortar;
Como chorou o Rei da glória,
Seu gesto a me conquistar.
Conta-me mais do sofrimento
Que vai findar, “ó tende paz!”
No amanhecer cessa o lamento
A quem a sua vontade faz.
Conta-me mais da semeadura
Da boa nova do amor;
Então os sábios vão cantá-la
Na sua glória, no fulgor.
meter→ 10, 19, 31

19. Um Passo Dá
Um passo dá buscando a paz eterna,
Um passo só para alcançar perdão;
Um passo dá, escuta a voz paterna
À porta a chamar-te em compaixão.
Um passo dá, Jesus será teu guia;
Um passo só, oh! deixa o teu temor;
Um passo dá, pois triste fim seria
Morrer assim: perdido pecador.
Um passo dá, Deus sabe a tua luta;
Um passo só, agora o podes dar;
Um passo só, e tu irresoluto
O que farás se a porta se fechar?
Um passo dá, de Deus não te separes;
Um passo mais e andarás na luz;
Um passo dá, amigo; não demores,
Pra salvo estar na volta de Jesus.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 32

20. Doce é o Evangelho
Doce é o Evangelho,
Qual canção celestial!
Cantarei louvores sempre,
O amor que é divinal!
Passa logo a curta vida,
E verei o Salvador;
Comunhão divina sempre,
Na mansão do Pai de amor.
Quando tristes nuvens chegam,
Lembra-te então da cruz,
Onde derramou seu sangue,
E expirou por nós Jesus.
Poderei fazer mais tarde,
O que hoje Deus requer?
Nunca, pois a vida é breve,
Pouco tempo até morrer.
Quando Deus abrir os livros,
Todos vão se conhecer.
Apesar de aqui juntos,
Vou a sós comparecer.
Copyright→ ©
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21. A Vida Breve Aqui
A vida breve aqui
Depressa passará,
E o prazer encantador
Jamais te voltará;
Andando sem querer,
E sem poder parar,
Até chegares ante Deus
Que te há de julgar.
Tão triste e com penar
Por anos caminhei,
Sem rumo e sem conhecer
A Deus nem sua lei;
Mas em seu grande amor
Seus servos me mandou
Com a mensagem de Jesus,
A qual me despertou.
Passou a escuridão,
Eu vejo clara luz!
Na senda boa de retidão
Já sigo com Jesus;
Contemplo o seu amor;
Morreu na cruz por mim,
E sempre Lhe desejo ser
Fiel até o fim.
Aceita agora, pois,
A glória e a luz
Que Cristo muito quer te dar.
Oh! toma tua cruz!
Amor e comunhão
De Deus terás, e mais:
No teu futuro o Pai dará
A ti o eterno lar.
Copyright→ ©
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22. Passaremos Como as Flores
Passaremos como as flores,
Cuja glória dura só um dia:
Quantos passam pois com as horas;
Sobre nós paira a sombra do porvir!
Passaremos nós e nunca,
Nunca poderemos regressar;
Oh! quão triste é ver os milhares
Suas vidas gastarem sem pensar.
Nossos dias são uma sombra,
Os prazeres logo cessarão;
No escuro vale da morte,
Os deleites terrestres falharão.
Dias juvenis, oh! lembremos!
À velhice cederão lugar;
As marés dos tempos nos levam
Ao destino eterno, sim, chegar.
Através dos anos tão tristes,
Vamos contemplar o Salvador,
Que por nós sofreu solitário;
Não desprezes, amigo, tal amor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 10

23. Uma Vez Só Nós Vivemos
Uma vez só nós vivemos!
Oh! que solene pensar!
Pois, ao ocaso da vida,
A luta tem que cessar.
Há pouca vantagem
Coisas terrestres ganhar;
Antes de tudo devemos
Em Cristo a alma salvar.
Como as flores que murcham
Breve tua vida será,
E sua glória vaidosa
Se te desvanecerá.
Se for pesada tua carga,
E triste o teu vão viver,
Salvar-te-á Jesus Cristo,
Se tu Lhe deres teu ser.
Queres já obedecer-Lhe?
Rende-te, pois, a Jesus;
Pode salvar tua alma,
Dando-te paz na sua luz.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 19

24. Passa o Tempo
Passa o tempo tão depressa,
Como um raio ao fim virás!
Oh! redime os momentos
Porque um dia morrerás!
Esta vida é passageira,
Nunca mais tu voltarás;
Por que gastas tuas forças
Pelas coisas vis e vãs?
Compra o ouro refinado;
Compra as vestes brancas, sim!
Ricamente revestido,
Anda firme até o fim!
Passa o tempo te enganando,
Nada o poderá deter;
Eis as sombras se alongando,
Logo vem o anoitecer.
Oh! levanta-te e age
No trabalho enquanto é dia,
Ajuntando aqui riquezas
Pra gozá-las no porvir.
Deus deseja transformar-te
À imagem de Jesus;
Nunca negues teu bom Mestre,
Resistindo à mão de Deus.
Tens em Cristo a verdade;
Sê humilde aos seus pés!
Aprendendo a vontade
Do seu Pai, como Ele o fez.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 11

25. Oh! Não Há Luz?
“Oh! não há luz?” as almas tristes clamam,
“Para guiar os fracos pés Senhor?
Clamamos luz porque andamos fartos
Do mundo falso com seu dissabor.”
Pra iluminar os que estão nas trevas,
O sol de Deus, Jesus, nos visitou;
A fim de dirigir os pés na senda,
Da sua paz a luz a nós raiou.
A luz da vida inda em Cristo brilha,
A nós declara: “Vos aliviarei;
Ó contristados, vinde achegai-vos,
Jamais de vós Eu me apartarei.”
Não demoreis, pois, em seguir o Mestre,
Em sua luz podeis a paz achar;
De uma vez deixai a senda escura,
Deus vos convida a seu amor provar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 32

26. Manso e Suave
Manso e suave Jesus ’stá chamando,
Chama por ti e por mim;
Eis que bem perto espera velando,
Vela por ti e por mim.
Vem já, vem já, alma cansada, vem já!
Manso e suave Jesus ’stá chamando;
Chama: “Ó pecador, vem!”
Que esperamos? Jesus convidando,
O faz a ti e a mim;
Por que desprezas mercê que está dando,
Dando a ti e a mim?
Correm as horas, os dias se passam,
Passam por ti e por mim;
Transes de morte por fim nos esperam,
’Speram por ti e por mim.
Oh! que amor! que Jesus nos tem dado,
Dado a ti e a mim;
Morreu pra salvar-nos do vil pecado,
Salvar a ti e a mim.
meter→ 10, 12, 25

27. Inclina o Ouvido Teu
Inclina o ouvido teu
À voz do Salvador,
Que te convida para entrar
No reino de fulgor.
Ouve a sua voz,
Hoje deves vir;
Se a porta se fechar,
Em vão será pedir!
Com água viva aqui
Jesus te quer servir,
E ser o guia teu fiel
Agora e no porvir.
O seu amor veraz
Tua alma encherá,
E vida divinal terás
Que nunca passará.
Os teus pecados mil
Jesus perdoará;
Reconciliado com seu Pai,
Aos céus te guiará.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 22

28. Forte Mão Se Te Estende
Forte mão se te estende,
Poderosa para salvar;
Ansiosa para guiar-te
Até ao celeste lar.
Essa mão se estende a ti;
Essa mão se estende a mim;
Mui fiel e terna será
Por mais que soframos, sim!
Essa mão que se estende
Por que não a queres tomar?
Tudo sim Jesus merece,
Por que não Lho queres dar?
Vem andar, sim, com mãos dadas,
Confiando no seu amor;
Pois em Cristo, teu amigo,
Acharás o Salvador.
Toma, pois, a mão estendida,
Vai com Cristo aonde for;
Provarás então que Ele
Ser-te-á o bom Pastor.
meter→ 10, 18, 34

29. O Senhor Chama-te
Se tu queres Deus contigo,
Abre-Lhe teu coração,
Para que Ele em ti habite,
Dando aos erros teus perdão.
O Senhor chama-te,
Não resistas seu amor;
Cristo veio a este mundo
Para ser teu Salvador.
Deixa que a sua palavra
Guie tua vida aqui,
E terás eterna glória
Franqueada para ti.
Se teu coração fechares,
Não ouvindo a voz de Deus,
Ser-te-á também vedada
A entrada lá nos céus.
Ouve! faze tua escolha,
Teu passado esquecerás,
Pois vivendo pra servi-LO,
Seu “Bem-vindo” tu terás.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 19

30. Deus com Terno Amor
Deus com terno amor o seu Filho deu
Pra remir o pecador,
O bondoso Pai convidando está:
“Aceita o Salvador.”
Cristo espera, quer te receber,
Não resistas seu chamar;
Sem demora abre-Lhe teu coração,
Para Ele em ti morar.
Oh! não feches teu pobre coração
Contra Cristo que morreu!
Para te salvar dos pecados teus
Sua vida pura deu.
Teu fiel e vero irmão, Jesus,
Foi de Deus ferido por ti;
Deixa-O entrar para teres paz
E o gozo santo aqui.
Em amor espera ainda, pois
Contigo quer habitar;
Necessitarás desse Amigo bom,
Quando a vida terminar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 14

31. Tendes Vós Lugar Vazio?
Tendes vós lugar vazio
Para Cristo, o Salvador?
Ele bate, quer entrada,
Quer salvar-vos em amor.
Dai lugar a Jesus Cristo!
Ide já O convidar!
Para que ache em vós morada,
Onde possa sempre estar!
Vós quereis divertimentos,
Amizades e prazer,
Menos esse amigo vero
Que por vós ousou morrer?
Tendes tempo para Cristo?
Logo O buscareis em vão!
Hoje é tempo mais propício
De aceitar a salvação!
Dai lugar e tempo a Cristo
O ensejo aproveitai!
Pois chegando vem a morte,
Deus vos chama, escutai!
meter→ 10, 18, 14

32. Ó Meu Senhor
Ó meu Senhor, ’inda esperas por mim,
Pacientemente, bondoso enfim.
Sou conquistado por teu grão favor;
Aceita a mim, rogo-Te, Pai de amor.
Ó Cristo, agora aceita meu ser;
Lava-me pois no teu santo viver.
Vou confiante no grande poder;
Em teu amor hei de permanecer.
Os que quiserem no Reino entrar,
Quais pequeninos se devem tornar.
Tudo na vida que impede meu ser
Eu vou a Ti, satisfeito render.
Deixo o mundo com seu falso bem;
Nada de útil a mim dele vem.
Prazer e glória que tive aqui,
De tudo aceito a perda por Ti.
Eu pela noite vagava sem luz
E o tentador me afastava da cruz.
Quero anelante a Verdade amar,
Após Jesus escolhi caminhar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 32

33. Cristo Chama
Cristo chama, ó cansado!
Vem agora descansar;
Provarás seu jugo fácil,
Bem o podes suportar.
Não desprezes o convite
Desse amigo fraternal,
Amoroso, paciente,
Compassivo e leal.
Ele espera pelos mansos,
Os humildes quer salvar;
Foi seu sangue precioso
Dado para os resgatar.
Inda implora como amigo:
“Não demores, vem a mim.”
Se perderes este ensejo,
Qual será teu triste fim?
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 14

34. Oh! Enquanto Estás com Vida
Na proposta sê atento,
Nela existe paz.
O passado é perdoado:
“Vai, não peques mais.”
Oh! enquanto estás com vida,
Com a alma enternecida,
Eis o Mestre te convida:
“Deixa o teu vagar.”
Ao pedido tão bondoso
Do Deus de perdão,
Oh! sê tu mais corajoso,
Abre o coração.
É chegado o evangelho:
A divina lei,
Traz consigo o santo apelo
Do celeste Rei.
Para a paz que é eterna
Abre o coração.
Abraçando o amor Paterno,
Tua salvação.

35. Entre os Muitos Afazeres
Entre os muitos afazeres
Desta vida vã,
Ponderemos as palavras
Que Jesus nos dá.
Passa a vida como as flores,
Logo acabará;
Pára e pensa no teu rumo,
Aonde levará?
Iludidos com o gozo
Temporal e vão,
Muitos chegarão à morte
Sem a salvação.
A corrente desta vida
Leva-nos ao fim;
Ouvirás Jesus dizer-te:
“Foste fiel a mim?”
Ó bom Mestre, nos ensina
A escolher o bem,
Procurando obedecer-Te;
Isso nos convém.
Copyright→ ©
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36. Cristo Vai Hoje Passar
Hoje estás esperando
O Salvador encontrar?
Oh! vem sem mais demorar-te!
Cristo vai hoje passar.
Cristo vai hoje passar,
Sim, vai passar;
Oh! vem sem mais demorar-te!
Pois hoje há de passar.
Inda estás duvidando
Do seu poder de salvar?
Vem para experimentá-LO;
Cristo vai hoje passar.
Por que estás tu tardando
Em o Senhor aceitar?
Perto está o bom Mestre;
Ele vai hoje passar.
Ei-LO! de mãos estendidas,
Cheias de graça sem par,
Ó coração quebrantado,
Cristo vai hoje passar.
meter→ 10, 18, 21

37. É de Deus Este Convite
É de Deus este convite,
Para a vida lá no céu;
Esta salvação tão plena
Que transporta além do véu.
Nada importa nesta vida;
Nada igual à redenção.
Terminada esta lida,
O que vale é salvação.
Ouve aqueles do passado
Que pregaram esta lei;
Roga então ao Deus amado,
Para seres da sua grei.
Busca hoje o Deus da graça,
Pra cumprir o seu querer;
Tornarás em nova massa
E o mal hás de vencer.
É de Deus este convite,
Não o percas, vai passar!
“Vou vestir-te de justiça
E comigo irás morar.”
Copyright→ ©
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38. Vem com Deus
Vem com Deus agora andar,
Para o céu, eterno lar,
O caminho apertado vem seguir;
Não desprezes seu amor
Nem Lhe causes tanta dor,
Obrigando-O com tristeza a partir.
Por que não começar
A segui-LO hoje, enquanto tempo há?
Suplicando em compaixão,
Deus estende a sua mão;
Pela porta do aprisco vem entrar.
Eis a porta aberta está;
Entra e feliz serás,
Provarás os bons desvelos do Senhor;
Quem na cruz te resgatou,
Quem seu sangue derramou
Foi Jesus, o teu bendito Salvador.
Já ouviste o seu chamar,
Convidando-te a entrar!
Há perigo, pois, em demorar demais;
Vem agora sem tardar
E em paz vem desfrutar
Com o povo os seus bens celestiais.
meter→ 10, 14, 29

39. Longe de Meu Pai Andava
Longe de meu Pai andava
Com os ímpios a viver;
Despertei amargurado,
Meu estado a perceber;
Mui arrependido e triste
Disse em meu coração:
“Vou ao Pai para tornar-me
O seu servo, herdeiro não.”
Ele ao seu lar levou-me
Para à mesa me assentar;
Fez-me festejar com Ele,
Eu que andava a mendigar.
Avistou-me ainda longe,
E correu a me abraçar;
Vergonhoso o meu estado,
Inda pôde me amar.
Eu lhe confessei com pranto
O mal que contra Ele fiz:
Desprezava sua bondade,
Era indigno e infeliz.
Se me escutou não soube,
Dos meus erros não falou;
Como filho acolheu-me,
Seu amor me confortou;
Das riquezas da sua glória
Me vestiu de salvação,
Aliando-me consigo
Fez-me andar em retidão.
meter→ 10, 18, 11

40. Neste Mundo de Lamentos
Neste mundo de lamentos,
Contristados buscam paz.
De angústias desmaiando,
Querem o que a cura traz.
Deus conhece teu estado,
Quer a ti aliviar;
Não desprezes sua ajuda
Pra depois não lamentar.
Em teu coração tu sentes
O seu toque divinal.
Oh! Confia na sua ajuda,
É o amigo celestial.
Tens gastado a tua vida,
À procura do prazer.
Mas as coisas desta terra
Não saciam o teu ser.
Cada dia és iludido
Pela imaginação.
Estarás depois perdido,
Pelo autor da confusão.
Se em teu coração, amigo,
Tens ouvido o Salvador,
Deixa-O defender tua alma,
Corresponde ao seu amor.
Lá dos céus os anjos querem
Ver-te a vida escolher;
E na glória do bom Mestre
Morarás quando Ele vier.
Copyright→ ©
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41. A Quem Iremos Nós
A quem iremos nós, Senhor?
Aflitos sem consolador,
Aqui, no mundo do pesar,
Só Tu tens vida em teu falar.
A quem iremos nós, Senhor?
Com corações cheios de dor,
Pois Tu, Senhor, por nos amar,
Cobriste o nosso pecar!
A quem iremos nós, Senhor?
Quando feridos, tanta dor!
Perdão há nas feridas mãos
De Cristo. Que consolação!
Ó Cristo, vieste do alto céu.
Teu grande amor, sim, nos venceu;
Tu podes ser o Remidor,
Das nossas almas, ó Senhor.
meter→ 10, 19, 18

42. Deus Convida a Seu Aprisco
Deus convida a seu aprisco,
À sua doce comunhão;
Quem sinceramente busca
Sua graça e seu perdão.
Infinita piedade,
Que bondade e compaixão!
Para os que em verdade buscam
Sua face em oração.
Deus é justo e confirma
Sua promessa aos fiéis;
Protegendo da maldade
Quem observa a sua lei.
Deus é forte e fortalece,
Sem limite é seu poder;
Todo o filho que obedece
Poderá o mal vencer.
Deus é bom aos escolhidos.
Pois jamais lhes faltará;
Bem tranqüilos no caminho
Sempre os conduzirá.
Copyright→ ©
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43. Sem o Salvador no Mundo
Sem o Salvador no mundo,
Oh! podes tu andar?
Qual navio sem o leme
Em um tempestuoso mar!
Sem o Salvador no mundo,
Sem abrigo em Cristo ter,
Andas tu assim na vida,
Ousarás assim morrer?
Sem o Salvador no mundo,
Quão triste o fim será!
Segue, pois, a luz de Cristo
Que aos céus te guiará.
Sem o Salvador no mundo,
Oh! podes tu vencer?
Nos perigos, tempestades
Um piloto deves ter!
Sem o Salvador no mundo,
Dá-Lhe teu coração,
Antes que se feche a porta,
E te vejas sem perdão.
meter→ 10, 17, 10

44. Oh! Mensagem Gloriosa
Oh! mensagem gloriosa! fala ao coração
Que Jesus e seus preceitos hoje os mesmos são;
Ele ama os pecadores; todos quer salvar;
Aos que estão angustiados sabe consolar.
Ontem, hoje e para sempre é digno de louvor,
Em Jesus não há mudança:
Glória ao Salvador!
Deu seu sangue pra salvar-nos da condenação;
Vem, amigo, porque podes alcançar perdão!
Ele diz “Não te condeno, vai, não peques mais,”
Tuas culpas apagadas sim terás e paz.
Sobre impetuosas ondas Ele andou no mar,
Nas mais bravas tempestades vem-nos confortar;
Porque Ele era justo teve de sofrer;
Se quiseres sua ajuda, podes receber.
meter→ 10, 14, 26

45. Eis Sob o Peso da Culpa Vil
Eis sob o peso da culpa vil
Todo espírito geme,
Quando em Cristo há bênçãos mil
Dadas a quem as procure.
“Vida eterna sou:”
Diz o Senhor, o bom Mestre,
“A quem me serve dou
Vida no reino celeste.”
Por que a carga mais levarás,
Quando Jesus quer livrar-te?
Dá-lhe lugar e então terás
Vida e paz abundante.
Vem, pois, a Cristo, deixando já
Paz e prazer transitórios;
Vem a Jesus que querendo está
Dar-te a graça eterna.
meter→ 10, 17, 17

46. Vem a Cristo
Vem a Cristo, Ele chama,
Tu não deves mais tardar;
Teu encontro com a morte
Não o podes adiar.
Considera o bom aviso
Antes de a luz cessar,
Não estejas indeciso,
Vem, e nEle a paz achar.
Qual vapor, a tua vida
Brevemente passará,
Tens aqui morada incerta,
Logo a morte chegará.
Ouve tu a voz clemente
Desse amigo sem igual;
Segue a vida transcendente
Indo ao lar celestial.
Concilia-te, pois, antes
De tua vida terminar,
E demasiado tarde
Por-te-ás a prantear.
Copyright→ ©
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47. Na Tua Sombra, ó Senhor
O caminhar que leva aos céus
É só o que Jesus traçou.
Assim o fez, pensando em mim,
E a minha alma confortou.
Na tua sombra, ó Senhor,
Eternamente eu quero estar;
Com gratidão, o teu louvor,
Irei pra sempre entoar.
O amor de Deus no coração,
Me ensinará o bem fazer;
Diariamente irei servir
A Jesus Cristo, o meu Rei.
Trajes reais que Ele nos dá,
Somente os tem quem nEle está;
O mundo ama o que é banal;
Despreza o dom celestial.
Há no deserto a provisão
Aos que o maná vêm recolher;
É Deus suprindo o seu pão
Àquele que a vida der.
Copyright→ ©
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48. Vida Breve Temos Cá
Vida breve temos cá,
Qual a folha cairá,
Logo se acabará:
Vem a Deus!
Nossos dias ao passar
Nos avisam do penar,
Mas se queres te salvar,
Vem a Deus!
Vem a Deus! Vem a Deus!
Ouve tu a advertência:
Vem a Deus!
Se seguires no pecar,
Como vais no céu entrar?
Ó amigo, sem tardar,
Vem a Deus!
Cedo as flores murcharão,
As belezas passarão,
Tempo é de pedir perdão:
Vem a Deus!
A Jesus tu deves vir;
Suas pisadas vem seguir
E a santa paz fruir,
Vem a Deus!
Os teus dias voarão,
Mui depressa acabarão,
Morte e juízo certos são:
Vem a Deus!
Pois eu rogo-te pensar:
Como há de se achar
Quem sua graça recusar?
Vem a Deus!
Podes vir e sem temor
Entregar-te ao Senhor!
Entre os santos dar louvor:
Vem a Deus!
Vem da escuridão à luz,
Vem seguir após Jesus
Que morreu por ti na cruz,
Vem a Deus!
meter→ 10, 16, 16

49. Prometido, Cristo Veio
Prometido, Cristo veio
Como humilde servidor.
Tão fiel e tão zeloso,
Foi por todos sofredor.
Sua vida e sua morte
Salvação aos homens deu;
Consumando toda obra
Que seu Pai, Deus, prometeu.
Almas nobres aguardavam
O Ungido Redentor;
Nas promessas confiavam
Dos profetas do Senhor.
No Espírito e palavra,
Viva fé revelação,
Receberam tudo em Cristo,
Esperança e salvação.
Seu amor a Deus levou-O
A uma vida tão leal;
Ofertou-se em holocausto,
No Calvário sem igual.
Tristes e sombrios dias,
Quando a morte triunfou;
Mas foi breve a vitória
Que o inimigo conquistou.
Dia tão glorioso, quando
Cristo, sim, ressuscitou;
Sua vitória é eterna,
Sobre a morte triunfou.
Lá na glória sobre todos
Deus o Pai O exaltou;
Como o Pastor supremo,
Para sempre O coroou.
meter→ 10, 17, 28

50. Deus Há de Julgar a Todos
Deus há de julgar a todos,
Não te engane o mundo vão;
Ele agora te convida
A aceitar a salvação;
Perdoará o teu passado,
Esperança te dará;
Oh! sê tu obediente
Ao que te chamando está!
Deus há de julgar a todos,
Ao findar os dias aqui;
Tão veloz a vida passa,
Voltará jamais a ti.
Oh! não percas mais um dia!
Ouve a voz do Salvador;
Vem achar refúgio nEle,
Pois te espera em amor.
Deus há de julgar a todos,
Por Aquele que escolheu;
Estarão perante Ele
Que por todos padeceu.
Deus misericordioso,
Enviou a nós Jesus;
Porta é da vida eterna;
Entra enquanto vês a luz.
meter→ 10, 17, 32

51. Não Temais Seguir a Cristo
Não temais seguir a Cristo
Que quer sempre vos guiar;
Através do escuro vale,
Graça tem pra vos guardar.
Sem receio associai-vos
À justiça do Senhor,
E no Reino sempiterno
Vivereis no seu favor.
Oh! jamais deixeis a luta!
Apesar de ser cruel;
Cantareis com os remidos,
Gozo vem depois do fel.
Ide até o fim com Cristo
Que por todos nós sofreu;
Para nos dar vida eterna
Tantas dores padeceu.
Sempre caminhai com Cristo,
Buscai força em oração,
Para terdes vida eterna
E no céu um galardão.
Copyright→ ©
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52. Está Indeciso
’Stá indeciso teu coração?
A voz de Cristo te fala em vão?
Por que demoras mais?
Podes tardar demais
E encontrar jamais a salvação.
’Stá indeciso teu coração?
Atende aos seus rogos então;
“Eu me sacrifiquei,
Por ti a vida dei;
Vem, e a ti darei consolação.”
’Stá indeciso teu coração?
Oh! não desprezes tua redenção!
Se hoje fosse o fim
De tua vida aqui,
O que seria de ti sem o perdão?
meter→ 10, 19, 33

53. Há Um Caminho Estreito
Há um caminho, caminho estreito,
Que leva até a vida celestial;
É o caminho de paz e gozo,
Pureza e amor leal.
Com grande anelo, quero segui-lo,
O bom caminho de amor real;
Senhor, me guia por esta via
Até a vida celestial!
Caminho vivo podeis achá-lo,
Buscando a Deus, deixando o pecar,
Pois Deus tem dito: “Somente os limpos
De coração hão de entrar.”
Há um caminho, caminho humilde,
Só nele existe graça e amor,
Pela justiça do Deus eterno,
Onde se acha seu favor.
Há um caminho que é perfeito,
E nele os fiéis andando estão;
Agora sofrem, mas no seu reino
Eterna glória alcançarão.
meter→ 10, 10, 18

54. Tão Perto do Reino
Tão perto do reino, mas sem salvação!
Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão!
Deixai os pecados e o vosso temor,
Chegai-vos agora a Jesus Salvador.
Tão perto, que ouvis os remidos cantar
Da graça de Cristo que os veio salvar;
Ainda quereis no pecado viver,
Enquanto o perdão Deus vos quer conceder?
Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus,
Perdidos pra sempre em tormentos, sem luz;
Oh! considerai, ao convite atendei
E sem mais demora a Jesus vos rendei.
meter→ 10, 12, 21

55. Uma Só Vida
Uma só vida e logo se acaba
Cenas terrestres desvanecerão;
Muitos indiferentes, egoistas,
Gastam suas vidas e preciosos dons.
Só uma vida, a viagem se termina
Pensamos nós em nossa salvação?
Um só viver; oh! não desperdicemos
Os seus tesouros emprestados são.
Oh! sabiamente vamos pois gastá-la;
Cristãos, o tempo tão precioso é,
Almas perecem sem a esperança
De desfrutarem prêmio pela fé.
Servos de Cristo, tendes uma vida
Podeis com ela muitos ajudar;
Lutai, sofrei, olhando a recompensa,
Deus quer levar-nos ao seu santo lar.
Copyright→ ©
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56. Longe de Deus
Longe de Deus vaguei no mal;
O erro a mim manchou.
E bem distante a solidão
Minh’ alma amargou.
Cristo em amor nos fala assim:
“Eu já deixei meu lar por ti.
E não só isso, eu vim morrer.
Para salvar a ti!”
E sob a culpa lá chorei:
“Pode existir perdão?
Mísero, pobre eu estou,
Há pra mim salvação?”
Eis o seu toque de perdão,
Pôde me comover.
O seu olhar de amor mostrou
Que posso o mal vencer.
Mais que a vida é Jesus,
Sempre me satisfaz.
Ele, amigo, quer te dar
A sua santa paz.
Copyright→ ©
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57. Pára e Escuta
Pára e escuta o que Deus dirá;
Ouve a mensagem que te livrará.
Ele oferece paz no coração;
Vem! Ele deseja dar-te salvação.
Queres aceitá-LO como teu Senhor?
Dá-Lhe corpo e alma, todo o teu amor.
Através da vida, traiçoeiro mar,
Rochas se escondem; quem pode salvar?
Se Lhe confiares toda a direção,
Cristo levará teu barco salvo e são.
Firme fundamento Deus em Cristo pôs;
NEle pois confia, deixa o teu temor;
Ouve sua palavra a todos dizer:
Quem quiser seu reino, tem de renascer.
Copyright→ ©
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58. Segue-me
“Segue-me, segue-me!”
Sou o Cristo, vem me ouvir!
“Te dirijo, te sustento;
E serei um pai bondoso,
Se quiseres me seguir.”
“Segue-me, segue-me!
Para minha paz fruir.
Meu tesouro, eterno gozo,
Dar-te-ei, sim, com repouso,
Se quiseres me seguir.”
“Segue-me, segue-me!
Ah! Se visses o porvir,
Passa a vida tão ligeira,
Qual será a recompensa?
Ó amigo, vem seguir.”
Copyright→ ©
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59. Vem, Amigo, ao Meigo Jesus
Vem, amigo, ao meigo Jesus,
E feliz para sempre serás;
Se buscares, pois, de coração,
O divino Pastor acharás.
A Jesus Oh! vem já!
Pois te espera teu bom Salvador;
A Jesus Oh! vem já!
Pois te espera teu bom Salvador.
Como um dos que estavam na cruz,
Vai e busca de Deus compaixão;
Terno Pai no Senhor acharás,
E terás em seus braços perdão.
Tu que te afastaste de Deus,
Eis aqui teu benigno Senhor!
Sobre os ombros levado serás
Por tão meigo e amável Pastor!
Copyright→ ©
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60. Jesus o Mesmo é
Jesus o mesmo é
Como outrora foi,
Sempre será;
Não tinha pretensão,
Nem alta posição,
Mas da escuridão
Tirar-nos-á.
Conduze-nos, Jesus,
Em tua eterna luz,
Até o fim;
Oh! vem nos ajudar
As nossas vidas dar
E servir sem cessar,
Senhor, a Ti.
Um dia vão estar
No teu celeste lar
Os teus, Senhor;
As lutas cessarão,
E eles cantarão
Da grande redenção,
De teu amor.
Copyright→ ©
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61. É Escura a Noite Silente
É escura a noite silente
E amargas as águas dedor;
Não sei que me espera na frente,
Só trevas fechando em redor.
Que sorte tão triste é a minha,
Saí do meu Pai, do meu lar;
Deixando atrás o que tinha
E nunca parando a pensar.
Provei amizades, mas falsas,
Que só me fizeram pecar;
Amigos das horas felizes;
Depois eu me punha a chorar.
Perdi minha paz de outrora,
Troquei-a por uma ilusão!
Mas desiludido agora,
Eu morro por falta de pão.
Não chores, não chores, meu filho,
Teu Pai vigilante está,
Seu meigo amor nunca falha;
Chamando-te, pois, ei-LO já.
Oh! vê os seus braços abertos,
Espera pra te abraçar;
Não fala da tua desgraça,
Somente em te perdoar.
Oh! despe os teus trapos imundos
E veste o traje melhor;
Banindo as tristezas profundas,
Retorna à paz do Senhor.
Vem, senta-te logo à mesa,
Qual filho tu podes comer;
Com honra em vez de desprezo,
Assim Ele quer te acolher.
Copyright→ ©
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62. Jesus Chamando Está
Jesus chamando está; escutareis?
A sua meiga voz, oh! atendei!
A sua vida deu,
Pra vos salvar nasceu;
Viveu por vós, sofreu por vós.
Do Pai, o Redentor teve unção,
A fim de proclamar a salvação;
Precioso sangue seu
Na triste cruz verteu
Pra vos lavar e vos salvar.
Jesus querendo está em vós morar,
A vida imortal a vós quer dar;
Com gozo cantareis:
“Oh! salve o Rei dos reis,”
Viveu por nós, morreu por nós.
Jesus, o Intercessor, vos ouvirá;
As vossas petições concederá;
Como Jesus sereis,
Por Ele vivereis
No seu bom lar ireis reinar.
meter→ 10, 10, 24

63. Minha Alma Anela
Minh’ alma anela andar com Deus
Na comunhão dos filhos seus;
E pela fé alcançarei
A sua direção, eu sei.
Apronto-me a andar com Deus
E ser um entre os filhos seus;
É forte para me livrar
De tudo que me embaraçar.
Não temo o que o mundo faz,
A voz de Deus coragem traz
Que me ajuda a caminhar,
Mirando meu celeste lar.
O seu exemplo cria em mim
Desejos de viver assim:
Que minha vida chegue a ser
Oferta que Lhe dê prazer.
Ao se me oporem forças vis,
“Descansa em mim,” meu Pai me diz;
A sua palavra cumprirá,
Minh’ alma nEle vencerá.
Copyright→ ©
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64. De Ti, Jesus, Careço
De Ti, Jesus, careço,
Sou pobre pecador;
Sem Ti estou perdido,
Ó Cristo Salvador!
Careço da tua graça
Que pode me perdoar,
Da maldição eterna
Minh’ alma vir salvar.
De Ti, Jesus, careço,
Pois só Tu tens poder;
De libertar minh’ alma,
Os laços de romper;
Vieste aos cativos
A liberdade dar,
Da mão do inimigo
Vieste-os livrar.
De Ti, Jesus, careço,
Oh! vem em mim morar!
De todos meus pecados
O coração lavar;
Teu sangue purifique
Meu pobre coração;
Tu mesmo, Tu somente
És minha salvação.
meter→ 10, 15, 32

65. Por Ti Espera
Por ti espera o Salvador;
Oh! nunca voltes para trás!
É grande o seu amor por ti,
Deus te dará descanso e paz.
Por ti espera o bom porvir;
Deus te convida a desfrutar.
Ele os antigos bem guiou;
Vem, pois, segui-LO sem tardar.
Não queres o que Abraão gozou,
A direção do Pai dos céus?
Na terra prometida andou,
Pois Deus guiou os passos seus.
Não temas os perigos mil,
Os dias tenebrosos vêm;
Este é o caminho ao redil
DAquele que a ti quer bem.
A doce história hás de contar,
Nos dias derradeiros teus:
“Fiel é Deus, faz tudo bem;
Hei de servir somente a Deus.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 22

66. Lá do Céu Vem Um Convite
Lá do céu vem um convite,
É do nosso Criador:
Por que foges, alma triste,
Do seu tão profundo amor?
Onde haverá um mestre
Tão sublime e tão gentil,
Como o Salvador humilde
Que te chama ao seu redil?
Sua mercê é mais extensa
Do que o mar que Ele fez;
Há bondade em sua justiça,
Mais que tu ainda vês!
Seu juízo é mais brando
Que o de todos os mortais;
E no céu se compadece
Das tristezas terreais.
Seu amor é tão profundo,
Deu-nos o celeste dom
Jesus Cristo compassivo,
Infinitamente bom.
Chega-te, pois, ao Bom Mestre
Que te chama: “Vem a mim!”
Confiando sempre nEle,
Gozarás a paz sem fim.
meter→ 10, 18, 15

67. Corações Deus Quer Ganhar
Corações Deus quer ganhar do mundo vil,
Para conceder-lhes suas bênçãos mil;
Nada para Ele serve se não for
Cristo em ti reinando como Salvador.
Cristo em ti, a salvação de Deus,
Pra venceres os pecados teus;
Confessando o Senhor Jesus,
Indo ao eterno lar, levando a cruz.
Os que se comparam a outros não terão,
Pelas boas obras sua salvação,
Pois ninguém há que sem renascer de Deus
Entrará no reino eterno lá nos céus.
Ó amigo, humilha-te perante Deus;
Vem seguir ao bom Pastor nos passos seus;
Não te envergonhes de servi-LO já;
Rende-te a Ele, forças dar-te-á.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 22

68. Neste Mundo, oh! Tão Vil
Neste mundo, oh! tão vil,
Andas em pecados mil,
Sem ter Deus pra te livrar
Nem no céu poder entrar?
Deus te chama, chama a ti,
Dize tu: “Eis-me aqui.”
Sem bom rumo, paz e luz,
Sem piloto, sem Jesus,
Sem poder de conquistar,
Triste é assim estar!
Quando a morte te buscar,
Bem ou mal te hás de achar?
Busca hoje teu perdão,
Depois rogos cessarão.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 23

69. Fala, Jesus Querido
Fala, Jesus querido!
Fala em meigo tom
Eu quero bem seguir-Te
No teu caminho bom;
Meu coração espera,
Deseja ouvir tua voz;
É-me impossível Mestre,
Jornadear a sós.
Fala-me brandamente,
Sempre com teu amor!
Em tempo algum Te cales,
Meigo consolador;
Fala-me cada dia,
Eu quero ouvir tua voz;
Cobre-me com tua sombra
Na provação feroz.
Teus filhos acham gozo,
Plena consolação,
Provêm de procurar-Te
Em santa comunhão;
Não fiques em silêncio,
Atende ao meu clamor,
Guarda-me eternamente
Do sutil tentador.
Como em tempo ido
Tu revelaste a lei,
Mostra-me tua vontade
Para que com tua grei,
Saiba honrar teu nome,
Erguer tua insignia, sim,
Fala, Jesus querido,
Do teu amor a mim.
meter→ 10, 15, 31

70. Ó Deus, Vem, Me Fala
Ó Deus, vem, me fala nesta reunião!
Eu, com fé, escuto em expectação.
Nesta hora quieta, eis espero aqui;
Outra vez me deixa achegar-me a Ti!
As palavras tuas todas vida são,
Que me alimentam com celeste pão.
Tudo a Ti entrego, minha vida dou;
Não a mim pertence, pois, teu servo sou.
Fala ao teu servo, não Te cales não!
Eu preciso sempre tua direção.
A vontade tua vem em mim fazer
Pra teu beneplácito se me estender.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 10

71. Solitário, Sombrio
Solitário, sombrio, na terra, além mar,
Há um monte onde Cristo morreu.
Tão valente enfrentou, o castigo levou,
Inocente por nós padeceu.
Me comove a chorar, a doer o meu ser,
Quando lembro daquele lugar!
Pois foi lá que Jesus padeceu e morreu,
Quando quis nossas almas salvar.
Eis na estrada curvado, levando Jesus
Sua cruz tão pesada sem par,
A coroa de espinhos sua fronte a ferir,
Ao Calvário vai sem vacilar.
Oh! eu ouço o martelo golpear sem mercê,
Eles cravam Jesus lá na cruz.
Sob o olhar zombador do gentio cruel,
Sofre assim o Cordeiro de Deus.
Com algozes cruéis ao redor do Senhor;
Seus amigos ao longe a chorar,
Sucumbindo a sós, porém sem lamentar;
Sabe aos homens assim perdoar.
Escurece o lugar e a rocha a quebrar,
Atravessa o ar seu clamor,
É a voz de um Rei recebendo o aguilhão
De uma morte que nos traz perdão.
Consumaram os homens seu plano atroz,
Deus nas trevas a cena escondeu.
Triunfante, porém, do sepulcro saiu
Para sempre reinar lá no céu.
meter→ 10, 14, 19

72. Deste Mundo Estás Passando
Deste mundo estás passando;
Mas pergunto: “aonde vais?”
Será pra gozar descanso
Nas mansões celestiais?
’Stás passando, ’stás passando:
Dize me: “aonde vais?”
Tão depressa a vida passa,
Nada pode ta reter;
Doce é pensar que muitos
Pra gozar perfeito dia
Vão passando, vão passando
Pra nos céus com Deus viver.
Triste é pensar nos outros,
Seu destino e eterna dor;
Desprezando o amor divino
E a voz do Salvador,
Já pisando o precioso
Sangue do seu Redentor.
Tu estás passando, e breve
Um “adeus” final dirás;
Inda Deus te faz o apelo,
Será que não ouvirás?
“És bem-vindo, és bem-vindo,
Vem a mim e viverás.”
meter→ 10, 18, 15

73. O Salvador Chama
O Salvador chama!
Escuta a sua voz;
Tu tens a escolha,
Segue os passos seus;
Não faças doer-Lhe
O bom coração,
E Ele deixar-te
Sem a salvação!
Eis a porta aberta!
Não queres entrar?
Oh! por que demoras?
Há de se fechar;
“Não te incomodes,”
Diz o tentador;
Vais entristecer teu
Deus e Redentor.
Nas trevas tu andas,
Rejeitas a luz,
Oh! não tens vontade
De levar a cruz?
A Cristo desprezas
Quão triste será!
Herança na glória
Não se te dará!
meter→ 10, 15, 12

74. Em Jesus Achei Amigo
Em Jesus achei amigo;
Seu amor não tem igual.
Sua mão é tão segura:
Não há outro tão leal.
Meu apoio Cristo é;
Ele não me faltará;
É mais forte quem me guarda
Que as hostes do pecar.
Gozo tão profundo tenho
Por seu reino a viver.
Ele tem me conquistado
E me ajudará a morrer.
Vera paz achei em Cristo
Que este mundo ignorou;
Não me tem deixado nunca,
Nem seu povo abandonou.
Tudo devo eu a Cristo,
Mais e mais o posso ver;
Porque o Cordeiro veio,
Numa cruz a padecer.
meter→ 10, 18, 23

75. Vem na Calma de Uma Noite
Vem na calma de uma noite,
Ou na luz do meio dia
Uma voz doce, celeste,
Uma suave melodia;
É um eco das alturas,
E devias escutar.
“Eis que venho sem demora,
Venho logo sem tardar.”
Sim, as sombras desvanecem,
Quando vem tão lindo som,
Em ouvi-lo, pois, eu sinto
Gozo em meu coração;
Quão preciosa a promessa
Que Ele em breve voltará;
Quando vier, a sua igreja
Ao encontro subirá.
Muito tempo esperamos
Tua vinda, oh Senhor!
Almejamos logo ver-TE,
Nosso Deus e Salvador;
“Cristo volta” o céu ouve,
E a terra ouvirá;
Cristo volta mui em breve,
Mui em breve voltará.
meter→ 10, 17, 23

76. Eis Jesus a Proclamar
Eis Jesus a proclamar:
“Eu venci o mundo;”
Oh! vem na verdade andar,
Livre do imundo!
Na verdade andarei,
Que em Jesus hei visto;
Forte qual a morte é
O amor de Cristo.
No seu sangue confiarei,
Mesmo em vale escuro.
O perdão nEle alcancei,
Ele me faz puro.
Seu amor me guardará
Através das lidas;
Os louvores canto já
Pelo dom da vida.
Em Jesus há salvação,
Oh! que bela história!
Os que O amam fruirão
Da eterna glória.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 10

77. Dos Altos Céus Baixou Jesus
Dos altos céus baixou Jesus
Ao mundo dar eterna luz;
Viver, sofrer, também morrer,
Tudo por mim; Oh! pode ser?
Sofreu por mim, morreu por mim,
Ressuscitou das trevas, sim;
Sentou-se para interceder
Nos céus por mim: Oh! pode ser?
Oh! como foi! Ele chorou,
A alma pura amargou,
Ajoelhado no jardim
Para trazer-me a paz sem fim.
Pecados meus levou Jesus
E expiou-os lá na cruz;
Em meu lugar provou o fel!
Seria eu, pois, infiel?
meter→ 10, 19, 12

78. A Minha Alma Procurava
A minh’alma procurava
Água pura, divinal,
Que por Deus em mim saltasse
Para a vida eternal.
Encontrei a quem minh’alma
Tanto desejava achar;
Por seu sangue precioso
Cristo veio me salvar.
Esgotava minhas forças
Em doutrina só falaz;
Procurei inutilmente
Segurança, vida e paz.
Sendo pobre, quis riquezas
Que dos altos céus provêm;
O que tinha eu por ganho
Era só um falso bem.
Água viva e perene,
Fonte de supremo amor,
Pão da vida abundante
É pra mim meu Salvador.
meter→ 10, 18, 14

79. Há Limite Invisível
Há limite invisível fixado por Deus,
E além não existe perdão;
Se ousares passar, hás de te encontrar
No lugar onde os perdidos estão!
Calculaste o preço que hás de pagar
Por riqueza, ou fama ou prazer?
Que aproveitarás em o mundo ganhar,
E tua alma preciosa perder?
Esperança dos céus poderás desfazer
Por um pouco de gozo fugaz,
Pra depois na aflição só buscá-la em vão,
Que remorso, que tristeza terás!
Oh! enquanto a porta aberta está,
Vem entrar sem receio ou temor!
Confiar em Jesus, tomar hoje tua cruz,
E dizer-Lhe: “Eu me entrego, Senhor.”
meter→ 10, 14, 17

80. Em Mim, oh! Vem, Jesus
Em mim, oh! vem, Jesus, vem habitar!
Aumenta-me o amor que me guiar;
Eis a minh’ambição:
Ter e sentir, Senhor,
Mais gratidão e mais amor.
Os passos teus seguir eu quero, sim!
Servir e bendizer até o fim;
Eis minha aspiração,
Meu ideal maior:
Contigo andar, ó Salvador!
No meu interior, vem Tu brilhar;
Faze-me, com ardor, a cruz levar;
Reveste o coração
De teu excelso amor,
De retidão e de fervor!
Oh! que consolação a Cristo amar,
Pois que com tanto amor me quis salvar!
Nada me alegra mais,
Gozo não há maior
Que tua paz, teu grande amor!
meter→ 10, 10, 24

81. Sempre Jesus é Nossa Mensagem
Sempre Jesus é nossa mensagem,
E nosso tema Ele será.
Sempre seu nome levantaremos,
Então nas trevas luz se verá.
É Jesus sempre, sim Jesus sempre
Que pregaremos, pois é Senhor;
Rei dos reis, o Mestre eterno
Mui digno é do nosso louvor.
Sempre Jesus é só quem nos salva,
Quem nossas culpas nos perdoou;
Dando conforto, paz e justiça,
Força na lide também legou.
Sempre Jesus é grande potência
Pra acompanhar na luta cruel,
Pois no mar fundo, bravo e negro
Segue seguro o nosso batel.
Sempre Jesus nós temos por Mestre,
Gratos cumprindo a sua santa lei;
São os fiéis só que vão ter parte
Na escolhida, pequena grei.
meter→ 10, 11, 24

82. Toma Tua Cruz
“Toma tua cruz,” Jesus falou,
“Comigo se quiseres vir,
O teu querer renunciar,
Vem mansamente me seguir.”
Toma tua cruz sem permitir
Seu peso te amedrontar;
Com força te há de cingir
E tua mão fortificar.
Toma tua cruz, conserva assim
A tua vida em submissão
A Ele que a cruz levou,
Pra te salvar da perdição.
Toma tua cruz e com vigor
Cada perigo enfrentarás;
Serás guiado ao lar melhor;
A própria morte vencerás!
meter→ 10, 19, 18

83. Pelo Teu Sangue, ó Cordeiro
Pelo teu sangue, ó Cordeiro de Deus,
Vem me salvar! Vem me salvar!
E do remorso dos malfeitos meus
Vem me salvar! Vem me salvar!
Pelo pecado o passado manchei;
Em muitos erros eu já tropecei;
Na tua promessa eu confiarei,
Vem me salvar! Vem me salvar!
Das minhas dúvidas tristes e vãs
Vem me salvar! Vem me salvar!
De todo o medo que me tira a paz
Vem me salvar! Vem me salvar!
Mesmo faltando-me compreensão,
Qual um menino estendo-Te a mão;
Por tua graça e palavra então,
Vem me salvar! Vem me salvar!
Do meu receio do que outros dirão
Vem me salvar! Vem me salvar!
Para ter parte na tua comunhão,
Vem me salvar! Vem me salvar!
Enche-me do teu poder e amor,
Para outros verem que sou teu, Senhor;
Na tentação, ó meu bom Salvador,
Vem me salvar! Vem me salvar!
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 17

84. Cristo Veio Revelando
Cristo veio revelando
O seu Pai celestial,
Declarando o caminho
Para a vida eternal.
Prossigamos em seus passos,
Na fraqueza no vigor;
Sempre olhando para Ele,
Venceremos no Senhor.
Trevas densas prevalecem
Neste mundo de ilusão,
Mas se imitarmos Cristo,
Nós seremos dEle então.
Deu sua vida em resgate
Para os presos libertar,
E mandou seus mensageiros
Boas novas a pregar.
Cristo, com a sua vinda,
O maligno esmagará;
E as lágrimas de todos
Os seus filhos limpará.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 14

85. Se do Mundo Eu Tivesse Tudo
Se do mundo eu tivesse tudo,
Sem Te conhecer, Senhor Jesus;
Acharia eu algum conforto
Que ao coração fizesse jus?
Haveria aqui prazer que vale
Desta vida todo o dissabor?
Onde acharia o que compare
Com a tua comunhão, Senhor?
Ou se eu tivesse a riqueza,
E meu nome plena aceitação,
Mas da vida além sem a certeza
Onde entrar a minha embarcação.
Se não conhecesse Jesus Cristo
Que se deu por mim em oblação,
Onde poderia achar refúgio
Ou lugar de paz em aflição?
Sem o Salvador é vã a vida,
Rodeada de pecado e dor;
Inda a eternidade é mais escura,
Pois é noite só, sem o Senhor.
Possa eu viver sem Jesus Cristo,
Mas sem Ele como vou morrer?
E atravessar o vale escuro?
É por Cristo então que vou viver!
Oh! que gozo imenso há em Cristo!
Toda a mágoa Ele vai banir,
Traz perdão pra todo o meu pecado,
Esperança para o porvir.
Quanto a mim, viver é Jesus Cristo,
Nada mais no mundo quero ter;
Nele tenho tudo o que preciso,
E ainda mais me vai prover.
meter→ 10, 11, 22

86. Jesus, meu Salvador
Jesus, meu Salvador, pra me salvar,
Na cruz sofreste dor sem reclamar.
Rei e Senhor do céu, julgado como réu
Para o estado meu purificar.
Sempre a minha cruz quero tomar;
Aceita-me, Jesus; vem me lavar!
Não é por eu querer que posso o mal vencer,
Somente teu poder vai me livrar.
Da minha pequenez és sabedor;
Minha fraqueza vês, meu Salvador.
Em mim vem habitar, a fim de me guiar;
Não vou me separar de Ti, Senhor.
meter→ 10, 15, 10

87. Conta a História de Cristo
Conta a história de Cristo,
Grava- a no meu coração;
Conta a história tão bela,
Doces palavras me são.
Como os anjos na glória
Cantaram ao seu nascer:
“Glória a Deus nas alturas,
Na terra paz e prazer.”
Conta a história de Cristo,
Grava- a no meu coração;
Conta a história tão bela!
Doces palavras me são.
A sós no ermo andava,
Conta dos dias que passou,
Pelo maligno tentado,
Mas em poder triunfou.
Conta dos anos as obras,
Também do grande pesar;
Conta de Cristo ferido,
Pobre, negado, sem lar.
Como na cruz foi cravado,
Conta da terrível dor;
Conta do triste sepulcro,
Do reviver do Senhor.
E, ao ver nesta história
Como Jesus me amou,
Irei daqui após Ele
Que meu castigo levou.
meter→ 10, 18, 11

88. Oh! Foi por Mim
Seus bens nos céus Jesus deixou
Por seu divino amor;
Tudo Ele deu, enriqueceu
O mais pobre pecador.
Oh! foi por mim, sim, foi por mim;
Em seu amor se deu!
Oh! foi por mim, sim, foi por mim;
Jesus se deu por mim!
E junto à cruz faz-me pensar:
Oh! agonia tal!
Jesus se deu, por mim morreu;
Sublime amor divinal!
Aquilo que sou, e tudo o que é meu
De Cristo há de ser;
Por seu favor, por seu amor
Eu tudo hei de Lhe render.
meter→ 10, 11, 15

89. Com Coração Mui Triste
Com coração mui triste,
Andando sem Jesus,
Vagava eu nas trevas,
Querendo ver a luz;
O mal amargurando
A minha vida aqui,
Oh! quanto receava
Ir ter com Deus assim!
Quão grato sou, pois Cristo
Mandou buscar-me a mim;
Na sua luz me alegro,
Desfruto a paz sem fim.
Buscava contentar-me
Com gozos temporais,
Mas só me afundava
Em mágoas mais e mais;
Viver me parecia
Tão duro e sem valor;
Tristezas, amarguras
Achei sem o Senhor.
A noite tenebrosa
Caía-me em redor;
Quão suave a mim chegava
A voz do Salvador:
“Ó alma entristecida!
Por ti morri na cruz,
Te dou perdão e graça,
Se andares tu na luz.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 34

90. Senhor Jesus, Me Guia Pela Mão
Senhor Jesus, me guia pela mão pra me guardar,
Porque com laços o vil tentador quer me cercar;
Tão fraco sou, propenso a errar!
Dirige-me pra não me desviar.
Sempre me amaste, meu bendito Deus, vem me salvar!
Se meu espírito a Ti puder se sujeitar,
A minha vida Te há de honrar
E meu prazer será Te entregar.
Sempre fiel eu quero caminhar, ó meu Jesus!
Por teu amor até o fim levar a minha cruz;
Com olhos fitos no celeste lar,
Eu poderei então lá descansar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 34

91. Conta Outra Vez
Conta outra vez do amor de Jesus,
Do lar celeste que Ele deixou;
Quanto sofreu até sobre a cruz,
Nossos pecados ali expiou.
Como viveu, como o Mestre morreu!
Em dura angústia moído por Deus;
Por nossa redenção tanto sofreu;
Amor sublime, o amor de Jesus!
Conta outra vez como Cristo abriu
Aos pecadores o reino dos céus;
Como chorou quando Ele os viu
Não conhecerem o Filho de Deus.
Conta outra vez como Ele orou
Sem companheiro ali no Jardim;
Das transgressões todo o peso levou,
Por nós o cálix bebeu ’té o fim.
Conta outra vez do tristonho clamor:
“Ó Deus, por que me deixaste aqui?”
Também das horas de grande pavor;
A nossa pena o Mestre cumpriu.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 23

92. Doces Palavras
Doces palavras, eternas, sem par;
É a primavera, novo semear!
À minha alma o Mestre falou
E vida nova em mim, pois, brotou.
Oh! suave voz, santo me faz;
Produz na alma a tua santa paz.
Vai paciente, semeando este grão.
Com esperança põe tua mão;
Vinda de cima, tal ordem e luz!
Lança a glória o amor de Jesus.
Esta mensagem que é salvação,
Grande é a beleza desta visão!
Ouvindo a história, a Ele irei;
Ser-me-á tudo, meu Guia meu Rei!
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 12

93. Tarde Demais
Muitos querem saber: “Poucos se salvarão?”
E se esquecem da vida que têm;
Como tantos que estão destruidos em dor
Permanecem na escuridão.
Tarde demais lá estarão
À porta fechada a bater;
Cristo dirá: “De mim apartai!
Agora é tarde demais.”
No caminho de dor, não mais nele andeis
Vendo os outros aqui escolher;
Deixai tudo pra trás, pela porta entrai,
Podeis hoje a escolha fazer.
Respondei ao chamar por que o desprezar,
Contender com o bom Criador?
Perguntamos então: o que vós lá fareis,
Se ficardes sem a salvação?
Esse dia virá quando o Mestre dirá:
“Apartai-vos pra sempre de mim.”
Então vós chorareis e não adiantará;
E inútil será lá bater!
Copyright→ ©
meter→ 10, 14, 22

94. Espera em Deus
Espera em Deus, paciente e confiante,
Nas horas tristes da tribulação;
Restaurará teu ânimo e força
Com seu poder e doce comunhão.
Espera em Deus, quando a batalha ruge,
Com inimigos em teu coração,
Ressentimentos, mágoas que destroem
A esperança, paz e salvação.
Espera em Deus em tempos de vitória,
Quando a soberba pode corromper;
Sua presença te mantenha humilde,
Sempre sincero e puro o teu ser.
Na mão de Deus confia tua vida;
Rogando a Ele, não te negará.
Sê verdadeiro, firme e disposto,
O teu mister sempre Ele dar-te-á.
Sendo obediente, o coração espera;
Segue o exemplo do Senhor Jesus.
Confiando em sua graça abundante,
Com Ele então terás eterna luz.
meter→ 10, 11, 27

95. Cada Coração Procura
Cada coração procura
Onde possa descansar;
Mas descanso verdadeiro
Só Jesus o pode dar.
Cristo sempre e tão somente,
Cristo, Salvador e Rei;
Meu abrigo, meu amigo
Tudo, tudo nEle achei.
Vinde a mim, vós oprimidos,
Pra descanso desfrutar,
Pois meu jugo e meu fardo
Fáceis são de carregar.
Pois, meu coração entrego
A Jesus, meu Salvador,
Para que Ele seja sempre
O meu Rei e meu Senhor.
meter→ 10, 18, 14

96. Onde Buscar Amparo
Onde buscar amparo
Neste furioso mar?
Onde obter abrigo
E sem temor morar?
Jesus é quem me salva,
Gozo só nEle há;
Doce paz na minh’ alma,
Sim, me concede já.
Suavemente eu ouço
Ele por mim chamar:
“Aceita já meu jugo
Para o descanso achar.”
Cargas me oprimindo,
Mui duras de levar;
Ele em amor me fala:
“Quero te ajudar.”
Eu quero, sim, segui-LO
Até ao fim chegar;
Viver com Ele almejo
No sempiterno lar.
meter→ 10, 16, 11

97. Neste Mundo de Tristeza
Neste mundo de tristeza,
Quem nos pode entender
E atenuar a nossa aflição?
Quem conosco simpatiza,
Dando forças pra vencer
E do alto céu trazer-nos o perdão?
É Jesus, só Jesus,
O Benfeitor supremo Ele é;
Quando temos de lutar mui cheios de pesar
Nós achamos um amigo em Jesus.
Neste mundo de pecado,
Quem à alma paz dará
Para o coração doído consolar?
Onde, ó Deus, nos tens aberto
Uma fonte que fará
Nossa alma tal que possas aceitar?
Nesta vida passageira,
Quem nos vai acompanhar
Através do escuro vale de pavor?
Ao chegar o fim da vida,
Quem nos pode sustentar,
Cujo braço forte afaste o temor?
meter→ 10, 17, 22

98. Quero Caminhar com Cristo
Quero caminhar com Cristo
Nesta peregrinação;
Outras vozes me convidam,
Mas a todas digo: “não!”
Com Jesus, ’té o fim
Quero caminhar assim.
Nada há que me encante
Neste mundo, a meu ver;
A sua paz na minha alma
’Té o fim eu quero ter.
’Té o fim, quero ter
A sua paz no meu viver.
Vamos caminhar, sim, juntos;
Nada vai nos separar;
Ninguém há, pois, entre os muitos
Como meu bom Salvador.
Ninguém há, ninguém há
Como meu bom Salvador.
Em obedecer-Lhe acho
Digno é do meu louvor,
E estreita mais o vínculo
Que nos une em amor.
Com Jesus, ’té o fim
Quero caminhar assim.
Copyright→ ©
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99. Terás Que Renascer
Um homem, de noite, foi ter com Jesus,
Buscando a senda da vida e luz,
E Cristo lhe disse: “Se Deus queres ver,
Terás que renascer.”
Terás que renascer
Terás que renascer;
De certo, de certo te diz o Senhor:
“Terás que renascer.”
Há gozo nos céus, mas para entrar
E com os remidos ali descansar,
Se a vida eterna quiseres obter,
Terás que renascer.
Amigo, não deves jamais recusar
Palavras que Cristo se digna falar;
Se tu não quiseres tua alma perder,
Terás que renascer.
composer→ Geo.C.Stebbins
meter→ 10, 10, 33

100. Quero Ter Jesus Comigo
Quero ter Jesus comigo,
Eu a sós não posso ir;
No amparo do seu braço,
Sua presença bem sentir.
Eu temor jamais terei
Sob a guarda do Senhor;
Seguirei as suas pisadas,
Obediente com fervor.
Quero ter Jesus comigo,
Porque pouca é minha fé;
Ao ouvir sua voz tão doce,
Gozo meu completo é.
Quero ter Jesus comigo,
Nesta peregrinação;
Pelas lutas e contendas,
Pela luz e escuridão.
Quero ter Jesus comigo,
Ele sabe me guiar
Té chegar aos céus a salvo,
Pra com Ele sempre estar.
meter→ 10, 18, 23

101. Nuvens Douradas
Nuvens douradas, no poente um resplendor,
Sombras da tarde caem-me em redor;
Passarinhos voltam ao seu ninho lar também;
Tudo me avisa que a noite vem.
Folhas caindo, logo secarão eu sei!
Tal qual uma delas certamente morrerei.
Suave a lembrança como o Salvador Jesus,
Sobre a morte triunfou na cruz;
Entre os homens falsos
Ele andou em retidão;
É minha esperança quanto à salvação.
Senhor, me amas, apesar dos erros meus,
Guia-me sempre nos exemplos teus;
Seja luz ou trevas, seja onde quer que for,
Quero bem seguir-Te, ó meu bom Pastor!
Beirando a morte, se coragem me faltar,
Jesus bendito, vem me animar;
Dos carnais vestígios, do pecado me lavar
Para imaculado no descanso entrar.
meter→ 10, 12, 31

102. Há Gozo em Servir a Jesus
Há gozo em servir a Jesus, o Senhor.
Só dEle provém o excelso valor;
Pois nada no mundo nos traz mais prazer
Que em paz e obediência com Ele viver.
Há gozo em tesouros nos céus ajuntar,
Alí nem a traça ou ladrão vão entrar;
A salvo com Cristo, nós vamos fruir
A herança segura, aqui e no porvir.
Há gozo em render nosso todo a Jesus,
Vivendo por Ele, levando sua luz;
A luta enfrentemos ao vir provação,
Fazendo o que agrada o seu coração.
Sim, vale morrer, se em nós Deus está
Reinando na vida que Ele nos dá,
Pois nós logo iremos com Ele estar;
Oh! pronto estaremos pra Cristo encontrar?
Copyright→ ©
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103. A Oração a Fonte é
A oração a fonte é
De onde nos provém poder;
Ninguém jamais guardou a fé
Sem seu auxílio pra vencer.
Velemos pois na oração!
O grande Deus nos valerá;
Seus olhos sempre em nós estão,
Com atenção nos guardará.
Deus ouvirá com simpatia
A prece dos eleitos seus,
Que Lhe subir de noite e dia,
E socorrê-los-á dos céus.
Oh! quantos fora da sua grei!
Vagueiam para a perdição!
Enquanto os servos do bom Rei,
Na grã seara poucos são!
Roguemos em humilde voz
Por forças para andar com Deus,
A fim de refletir em nós
A vida pura de Jesus.
Copyright→ ©
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104. Incontestável é a Lei
Incontestável é a lei
Que Cristo deu à sua grei:
Um grão de trigo pra crescer
Tem que cair então morrer.
Quem por amor de mim se dá,
A vida eterna alcançará.
Aquele que evita a cruz
Da própria alma exclui a luz;
E quem não quer sua vida dar
Faz outros mais aqui penar.
Oh! quem, ouvindo o seu gemer,
Vai recusar os socorrer?
Por onde quer que haja luz
Alguém já tem levado a cruz;
Alguém aí se abnegou,
O fel amargo já provou.
Legiões do mal, que fortes são,
Alguém venceu em oração.
meter→ 10, 19, 15

105. Jesus, Ajuda-me a Escolher
Jesus, ajuda-me a escolher
O teu caminho entre os mil;
Vai meu destino depender
Da minha escolha juvenil.
Na mocidade optaste Tu
Seguir o bem, fugir do mal,
Em tudo que me tenta aqui
Venceste Tu em luta igual.
Orienta-me pra resolver
Problemas meus de cada dia;
Agora ensina-me a escolher,
Como eu no fim escolheria!
Jesus, ajuda-me a escolher;
Tão inexperiente sou!
O mundo quer me enlaçar,
Não posso resisti-lo só;
Mas tu soubeste afastar
O tentador quando ele veio;
Eu bem queria Te imitar,
Ó Nobre Jovem galileu!
Jesus, ajuda-me a escolher,
Pois Tu conheces, ó Senhor,
As lutas do meu coração,
As tentações, a minha dor;
Quando esta vida terminar,
Perfeitamente entenderei
Porque mandaste suportar
As provas pelas quais passei.
Copyright→ ©
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106. Oh! Cada Dia Provar Teu Amor
Oh! Cada dia provar teu amor
E conhecer mais do teu bom querer!
Estar mais perto de Ti, meu Senhor,
Que mais de Ti em mim possas ver.
Em cada dia quisera pensar
Que é meu último dia aqui,
E ser mais sábio no peregrinar,
Sem saber quando é que vou partir.
E quando perto a morte estiver,
A dor me queira fazer duvidar,
Mais fortemente tua mão tomarei,
Para contigo ir ao teu lar.
Um dia eterno contigo terei
Ao despertar semelhante a Ti;
Perto mais perto de Ti estarei
Já saciado por fim e feliz.
meter→ 10, 10, 19

107. Aos Teus Pés Estou
Senhor Jesus, na senda gloriosa
Que Tu traçaste, quero Te seguir;
Embora ela seja escabrosa,
Não me faças voltar, pois eu vou prosseguir.
Aos teus pés estou,
Esta vida dou,
Pra viver ou morrer
Por teu grande amor.
Por onde fores, vou acompanhar-Te,
E onde Tu pousares, estarei;
Já escolhi servir-Te para sempre,
Das tuas aflições eu participarei.
Não mais receio enfrentar as lutas;
O Deus dos céus por mim vai pelejar.
Com dor e alegria enlaçadas,
Assim Te seguirei, ’té a vida findar.
As dores, Tu, humilde Nazareno!
Sofreste para me aliviar!
Em formosura hoje eu Te vejo;
A vida nem a morte vai nos separar.
Copyright→ ©
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108. Enquanto, ó Salvador, Teu Livro
Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler,
Meus olhos vem abrir, pois quero ver
Da mera letra, além, a Ti, Senhor;
Eu busco-Te, Jesus, bom Redentor.
O pão celestial dá-me, Senhor,
Enquanto em oração, meu Redentor;
Meu ser interior vem animar!
Eu quero sempre a Ti só adorar.
À beira mar, Jesus, partiste o pão,
Satisfazendo ali a multidão;
O pão da vida és Tu, vem pois assim
Satisfazer, Senhor, a mim, a mim!
meter→ 10, 10, 26

109. Escuto a Voz do Meu Senhor
Escuto a voz do meu Senhor,
Ele me diz em seu amor:
“Da destra do celeste Pai
Eu voltarei: Orai, velai.”
Na senda que conduz aos céus
Eu vou seguir os passos seus;
E lutarei pra digno ser,
Cumprindo bem o seu querer.
Pondero mais na sua palavra:
“Virá buscar a sua igreja,”
É a promessa imutável
Ao povo santo e fiel.
Embora muitos menosprezem
O seu amor, e se desviem,
Anelo em meu coração
DEle achar aprovação.
O seu amor me satisfaz,
A sua graça me dá paz
E força para continuar
’Té alcançar o eterno lar.
Copyright→ ©
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110. Veremos Cristo
Veremos Cristo, pois as sombras caem
Neste cenário transitório e vão;
Veremos Cristo pra nos reforçarmos
Na derradeira luta e lassidão.
Veremos Cristo, o firme fundamento,
No qual os nossos pés firmamos já;
Vendo a Ele em graça soberana
Em cada transe a força nos dará.
Veremos Cristo, outra luz não temos;
Todas em breve vão desvanecer;
Não lastimamos delas despedirmos,
Na sua luz morada vamos ter.
Veremos Cristo, isso só queremos;
Que gozo dá: visão celestial!
Com Ele, pois, a morte venceremos!
Bem-vindo dia! Adeus noite mortal.
meter→ 10, 12, 15

111. Nossos Dias Estão Passando
Nossos dias estão passando,
Não mais os alcança a visão;
O melhor é ouvirmos do Mestre:
Seus conselhos verdades nos são!
Um dia depois que a vida cessar,
Não se achará quem não queira fazer,
O seu querer, pois prêmio haverá
No céu dado a quem vencer.
Cada passo me aproxima;
Final a carreira aqui tem.
Ao pensar nesta vida tão breve,
Volto-me para a glória do além.
Tantos há que aqui terminam,
No vale da hesitação;
Salvação lhes parece tão cara,
Alto preço é a perdição.
Cada dia encurta o tempo,
Pra ver a beleza do Rei;
Em sua mão terá Ele o seu cetro,
Recebendo os que são da sua grei.
Copyright→ ©
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112. Quando a Morte Vier
Quando a morte nos vier chamar,
Perante Deus nos temos de achar
Para colhermos o semeado cá
A tua colheita, amigo, qual será?
Na seara, sim, há muito que fazer,
Pois tantas almas podem se perder.
Pensemos nelas que sem Cristo vão,
Na desventura em que se acharão.
Vamos semeando, o que crescerá?
Bom ou mau fruto, sim, oh! sim dará!
Quando, enfim, a morte te ceifar,
Hás de entrar lá no celeste lar?
meter→ 10, 10, 14

113. Não é em Vão
Não é em vão servirmos ao Senhor,
O seu querer cumprindo por amor!
Se nós servirmos sem cessar,
De nós o Mestre se há de lembrar!
Em tempo algum penseis no coração:
“Em vão será servir com mansidão!”
Nós colheremos com fulgor
O fruto do semeado no Senhor.
Não é em vão a quem se abnegar,
Em oblação a vida toda dar;
Pois, finda a lida terreal,
Terá um galardão celestial.
Não é em vão com Cristo trabalhar,
Ao seu serviço as nossas vidas dar;
Em tempo algum olvida Deus,
Seus olhos sempre estão nos filhos seus.
Ao sobrevir a vil perseguição,
Guardemos firme em Deus o coração
E quando a vida aqui cessar,
Teremos um troféu nos céus sem par.
Copyright→ ©
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114. Será Verdade?
Será verdade? O eterno Deus,
Supremo Rei dos altos céus,
Que filho chame ao pecador,
E como pai lhe tenha amor?
Sim, foi por mim, um pecador!
Que maravilha! O Deus de amor
Sofreu por mim, pra me salvar
E vida eterna veio dar.
Será verdade que Jesus
Em meu lugar sofreu na cruz?
Será verdade que o Senhor
Morreu por mim tão pecador?
Sim, foi por mim, um pecador!
Por mim Jesus, o Salvador,
Baixou à terra pra sofrer,
Em meu lugar, na cruz morrer.
Quão doce soa ao coração
O nome de quem traz perdão!
Jesus, o Rei, o Salvador,
Quer conquistar o teu amor.
Confia nEle, toma a cruz,
Segue o caminho de Jesus;
O seu favor aqui terás,
Na glória eterna viverás.
meter→ 10, 19, 12

115. Vêde Cristo Compassivo
Vêde Cristo compassivo
Nesta terra a sofrer;
Contemplai o amor tão terno
Demonstrado até morrer!
Pra salvar os pecadores,
Indo para a perdição,
Interpôs-se em resgate
Em suprema compaixão.
Interpôs-se em resgate
Em suprema compaixão.
Vêde-O compassivo andando
Em Judéia, pelo mar;
Escutai-O tão bondoso,
Pescadores a chamar:
“Quero que vivais comigo
Té a vida vos findar;
Quero que busqueis as almas,
Conquistando as ao meu lar.”
“Quero que busqueis as almas,
Conquistando as ao meu lar.”
Vêde-O lá ajoelhado
No Jardim a suplicar;
Escutai sua prece humilde
Para o cálix Lhe afastar;
Débil, triste, desmaiando,
Vêde quanto nos amou!
Pra trazer-nos paz eterna
Nem da cruz se afastou.
Pra trazer-nos paz eterna
Nem da cruz se afastou.
Vêde-O já ressuscitado,
Com os seus a comungar,
Dando-lhes paz e conforto,
E a mensagem semear;
Da sua ascensão contassem
Como Ele há de voltar!
Oh! gloriosa esperança:
Lá no céu com Ele estar!
Oh! gloriosa esperança:
Lá no céu com Ele estar!
Copyright→ ©
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116. Teu Bom Caminho, Pai
Teu bom caminho, Pai, ensina-me!
É minha petição, ensina-me!
Eu quero andar e ter mais fé pra perceber,
A luz celeste ver, ensina-me!
Com triste coração, ensina-me!
E no viver que é vão, ensina-me!
Em dor ou quando a sós, no desespero atroz,
Nas quedas ou prazer, ensina-me!
No duvidar que vem, ensina-me!
No escurecer dos céus, ensina-me!
Vem tua luz brilhar, nas dores e lutar,
Suaviza meu andar, ensina-me!
Até o final chegar, ensina-me!
Por onde eu passar, ensina-me!
Até meu repousar, e tudo terminar,
Coroa ali ganhar, ensina-me!
meter→ 10, 10, 22

117. Nas Horas Amargas
Nas horas amargas de tribulação,
Contai-me a história de Cristo;
E o mal invadindo o meu coração,
Contai-me a história de Cristo.
Contai-me a mim do seu amor;
Esta história tão bela
Do meu Senhor.
Cansado na luta buscando a paz,
Contai-me a história de Cristo;
O dia clareia, o gozo refaz,
Ouvir a história de Cristo.
Nos dias difíceis quão bom é poder
Ouvir a história de Cristo;
Suaviza a alma e revive meu ser,
Em crer na história de Cristo.
Findando a vida e o tempo acabar,
Desejo ouvir mais de Cristo;
Na pátria eterna com Ele morar,
Ver toda a glória de Cristo.
meter→ 10, 12, 29

118. No Deserto Tristonho
No deserto tristonho,
Vagueando a sós;
Ansiando o conforto,
Desejando a luz.
Neste mundo frustrado,
E faltando a paz;
Eis a vida sem Cristo,
No cenário fugaz.
“Haverá quem nos ame,
Um que cuide de nós,
Mão que ajude na carga,
Que suavize a dor?
Quando houver amargura,
Luta contra as marés,
Para quem olharemos
Em angústia e revés?”
Sim, ouvintes, existe
Um que quer ajudar!
Ele está ansioso,
Quer de todos cuidar.
Este amigo não falha;
Verdadeiro será!
O fiel companheiro
Sempre vos guardará.
Oh! fugi pois da noite,
O deserto deixai;
Livres já das tristezas,
Vinde e a luz buscai.
Onde sempre bem-vindos,
Onde Deus, o Senhor,
Quer ansioso envolver-vos,
Nos seus braços de amor.
Copyright→ ©
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119. Antes Deus do Que o Mundo
Antes Deus do que o mundo,
Porque este passará;
Mas dAquele o amor profundo
Para sempre durará.
Oh! que grã misericórdia,
E tão plena redenção!
Oh! que puro amor imenso!
Prova clara do perdão.
Antes Deus do que o mundo,
NEle doce paz achei;
E estando Deus comigo
Bem contente ficarei.
Antes Deus do que o mundo,
Possa bem resplandecer
Sua luz no meu caminho,
E seu rosto sempre ver.
Antes Deus do que o mundo,
’Té eu vê-LO em plena luz,
E estar nos céus com Ele,
Resgatado por Jesus.
meter→ 10, 18, 14

120. Meu Coração Tão Mau e Vil
Meu coração tão mau e vil
Deus, com amor, venceu-o, sim!
Jesus baixou do alto céu,
Viver por mim, viver por mim!
Mostrou a via em seu viver;
Pra nos salvar, morreu na cruz;
A Ele dou todo o meu ser,
A meu Jesus, a meu Jesus.
Sacrificar por Cristo aqui
E seguir bem os passos seus,
O gozo dão e vezes mil
A paz com Deus, a paz com Deus.
Nas trevas deste mundo mau
Preciso eu do Bom Pastor
A me guiar ’té o fim chegar;
Da senda Ele é sabedor!
Copyright→ ©
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121. Jesus, Eu Anelo
Jesus, eu anelo teus passos seguir;
Seguro contigo vão me conduzir;
Por todo o caminho ir sem desconfiar,
Teu rosto divino ao fim contemplar.
Ao monte seguir-Te, teu mandar ouvir,
Pra sempre servir-Te, sim, mesmo em sofrer;
’Té na eternidade ainda aprender,
Amor e bondade mais compreender.
Ao ir no caminho da vil tentação,
Vencer o maligno com tua proteção;
Tranqüilo ao monte subir a orar,
A sós lá contigo comunhão gozar.
De teu vitupério experimentar,
Provar os mistérios do teu grão pesar;
Também ao Calvário Te acompanhar,
A minha vontade já renunciar.
Qual cristão provando tua morte e paixão,
Nas tuas mãos deixando a ressurreição;
Teu santo semblante no além contemplar,
Com amor constante vais me consolar.
meter→ 10, 12, 11

122. O Amor de Deus
Não falhará o amor de Deus,
Té salvo achar-me além do véu.
Quando esta vida aqui findar,
Com Cristo ali irei morar.
Eis em Getsêmani o amor!
Eis seu amor na cruz, enfim!
Dando seu sangue remidor,
Jesus aqui morreu por mim.
Ainda que indigno sou;
No céu mansão me preparou;
Aonde as almas quer levar,
E o gozo em Deus não vai cessar.
Os fiéis em glória hão de vir,
A sua presença ali fruir,
Seu nome sempre a sustentar,
Sem culpa, diante dEle estar.
O amor de Deus consolará,
Os que agora choram cá,
A uma voz dirão assim:
“Cristo em amor morreu por mim.”
Copyright→ ©
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123. Meu Salvador, Que Amor Tiveste
Meu Salvador, que amor tiveste!
A tua morte do mundo me livrou,
Pelos pecados meus tanto sofreste!
Na tua vida, eterna luz brilhou.
O grande amor que a mim mostraste,
Com gratidão quero Te retribuir;
Guia-me, Mestre por onde andaste,
Teu bom exemplo desejo eu seguir.
Esta bondade eu não merecia,
Mas conquistaste meu coração assim,
E meu desejo será cada dia
Acompanhar-Te na via até o fim.
O mundo vão a Ti rejeitava,
Portanto sei jamais me pode amar;
A minha luz é a tua palavra,
Minha esperança é meu eterno lar.
Preciso eu da tua graça, ó Mestre!
Para vencer cada nova tentação,
E conservar tua paz que me deste,
Sempre, Senhor, sempre no meu coração.
meter→ 10, 12, 23

124. Ensina-me a Amar
Ensina-me a amar
Com teu divino amor;
Grata fragrância ao teu prazer,
Que suba a Ti, Senhor.
Ajuda-me a humilhar
A todo teu querer;
E das durezas que em mim há,
Ó Pai, sim livra-me.
Ajuda-me a saber
De todo mal fugir;
Não quero ver o tropeçar
De alguém que crê em Ti.
Ajuda-me a perdoar,
Pois perdoas-te já;
Todo fermento e mal pensar
De mim vem retirar.
Faz-me bondoso ser,
Paciente no andar;
Assim, teu selo receber
Em todo o meu lutar.
Ensina-me a sofrer,
Como sofreram já
Os caminhantes para o céu,
No seu peregrinar.
Copyright→ ©
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125. Querido a Nós é o Nome “Jesus”
Querido a nós é o nome “Jesus”;
Por Ele contentes levamos a cruz;
Sua voz nos comove, acalma o mar
E gozo na alma consegue nos dar.
O amor de Jesus faz-nos jornadear,
Anima-nos Ele fiéis a ficar;
Sua aprovação à nossa alma dá paz,
Sua mão sobre nós segurança nos traz.
Tristonhos, magoados, estranhos, sem luz,
E desabrigados achou-nos Jesus.
O seu grande amor como luz penetrou
E das trevas densas nossa alma tirou.
Na noite em que gotas de sangue suou
E todo o inferno contra Ele lutou,
Com seu próprio sangue, não ouro então,
Comprou nossa eterna emancipação.
Copyright→ ©
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126. Toda Riqueza, Todos os Dons
Toda riqueza, todos os dons,
Toda alegria de homens bons;
Todas as coisas não valeriam,
E elas juntas não salvariam.
Todas as línguas, a profecia,
Bondade humana, filantropia,
Não se comparam à humildade
Do amor divino, da santidade.
O amor é nobre, é infinito,
Tudo suporta mesmo aflito;
Sempre benigno, é paciente,
Não é soberbo, nem indecente.
Só com verdade, só com justiça,
No bem se alegra, nele se aplica;
Nada duvida, tudo espera,
Sempre perdoa, não desespera.
Por ser perfeito, ele não falha;
As outras coisas o tempo abala;
Assim, em Cristo a alma aquieta:
O amor de Deus é a nossa meta!
Copyright→ ©
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127. Achava-me na Solidão
Achava-me na solidão,
Qual num deserto e sem luz,
Mas em sua grande compaixão
Me socorreu então Jesus;
E com ternura me falou:
“Não temas, pois eu perto estou.”
Amor supremo, divinal,
Que trouxe ao meu Salvador
Dos altos céus a vir buscar
Aqui ovelhas sem pastor.
As minhas chagas Ele atou,
Levando-me ao seu redil;
O seu amor me confortou,
Trouxe à minh’alma gozos mil;
Agora vivo sem temor,
Pois ando com meu Salvador.
Meus dias passo em vera paz,
Em comunhão com Cristo Rei;
Com terna voz ouvir-me faz
Do seu amor e sua lei;
Em harmonia com Jesus
Desejo andar em sua luz.
Copyright→ ©
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128. Terno Amor Desfruto Aqui
Terno amor desfruto aqui,
Do amor do eterno Ser;
Ele em mim soprou dos céus
Este amor a conhecer.
Oh! que paz, perfeita paz!
Oh! que gozo divinal!
Neste amor repouso eu;
Eu sou dEle e Ele é meu.
O que antes me alarmou
Já não pode me turbar;
Abraçou-me o Senhor,
No seu seio a descansar.
Que refúgio me mostrou!
Meus cuidados lançarei
Sobre Deus que me falou:
“Tu és Meu e Eu sou teu.”
Seu, eternamente seu,
Quem nos pode separar?
Que encanto celestial!
Faz a vida transbordar.
Céu e terra vão findar,
Luz da alva passará;
Mas nos séculos do porvir
Seu serei e meu será.
meter→ 10, 16, 18

129. Só na Sombra do Eterno
Só na sombra do Eterno há refúgio no temor;
E conforto da presença que suaviza nossa dor.
Apertando então a prova, se aproxima o bom Jesus
Dos que levam pacientes sua cruz.
Ficas tu indiferente, vendo o Reino aqui sofrer?
Correspondes ao convite de Jesus?
Lança-te neste conflito, faz tua parte com valor,
Carregando paciente tua cruz.
Nada tem desfeito a fama dos que deram seu melhor;
No lugar de oração venceram lá o tentador.
No descanso entraram eles apesar da simples luz;
Os que levam pacientes sua cruz.
Manifesta-se a grandeza nos que sofrem mais aqui;
Nos que em fraqueza seguem, renunciando-se a si.
Mesmo tristes e tentados lá dos céus lhes brilha a luz;
Aos que levam pacientes sua cruz.
Copyright→ ©
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130. Ó Deus, me Fala
Ó Deus, me fala e falarei
Em eco vivo de tua voz;
Tu me buscaste e buscarei
Os que vagueiam no mundo a sós.
Oh! guia-me e guiarei
Os que distantes vão de Ti;
Dá-me sustento e lhes darei
Do pão que Tu me dás a mim.
Ensina-me e ensinarei
Preciosidades de teus dons,
E as palavras levarás
Até o profundo dos corações.
Oh! dá-me tua doce paz
E poderei assim falar
Palavra a tempo, qual Jesus,
Aos que estão prestes a desmaiar.
Oh! vem usar-me como vês,
Ao teu querer me guiarás,
Até o rosto teu mirar
E desfrutar descanso e paz.
meter→ 10, 19, 14

131. À Tua Sombra Quero Estar
À tua sombra quero estar,
Ó Deus da minha salvação!
Porque careço de poder
Para guardar meu coração.
Careço da tua graça e luz
Para adestrar-me em lutar;
Tão sutil é o tentador,
Ó Deus, meus passos vem guardar.
Dum brando espírito, Senhor,
Careço para interceptar
Palavras duras, toda a ação
Que a Ti possam desonrar.
Do teu perdão careço, pois
Eu muitas vezes errado estou;
Dá-me tua paz, vem-me guiar
Na via de Cristo após quem vou.
Embora pobre, sou feliz,
Em Ti desfruto proteção;
O que careço suprirás,
Guardar-me-ás em compaixão.
Copyright→ ©
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132. Faze Teu Perfeito Amor
Faze teu perfeito amor
Arder em mim, ó Deus,
Para eu permanecer em Ti
E nos preceitos teus.
Oh! faze o teu amor
Arder em mim, ó Deus!
Para eu poder andar aqui
Nos bons conselhos teus.
Faze teu perfeito amor
Ser minh’inspiração,
Para conduzir meus fracos pés
Em tua retidão.
Faze teu perfeito amor
Satisfazer-me, ó Deus,
E gloriar-me-ei na cruz,
Nos dias todos meus.
Faze teu amor unir
Os teus no mundo aqui,
Cumprindo assim o teu mandar,
Serão um só em Ti.
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133. Amor, Que por Amor Desceste
Amor, que por amor desceste!
Amor, que por amor morreste!
Oh! quanta dor não padeceste,
Meu coração pra conquistar,
E meu amor ganhar!
Amor, que por amor seguias
A mim que sem amor Tu vias!
Oh! quanto amor por mim sentias,
Meu Salvador, meu bom Jesus,
Sofrendo sobre a cruz!
Amor, que tudo me perdoas;
Amor que a mim abençoas,
Um réu de quem Te afeiçoas;
Por ti vencido, ó Salvador,
Eis-me aos teus pés, Senhor!
Amor, que nunca, nunca mudas,
Que nos teus braços me seguras,
Cercando-me de mil venturas!
Aceita agora, ó Salvador,
O meu humilde amor!
meter→ 10, 19, 34

134. Pai, Amamos Tua Casa
Pai, amamos tua casa
Pois há nela provisão,
Onde o pão nos alimenta o coração;
Também nela a luz brilhante
Nos dissipa o temor,
Relembrando as lições do Salvador.
Tantas vezes já falhamos
Em render-Te o melhor,
E rogamos pra vencer nosso temor;
Nos parece sem saída
Quando a prova adiante jaz,
Lá de cima recebemos tua paz.
Corações enternecidos
Ao ouvir tua meiga voz,
Impressões que nos dirijam no andar;
Nossas vidas cá demonstram
Teu louvor ao bem fazer;
Nosso gozo está em Te obedecer.
Contemplemos as belezas
Do teu plano singular,
Animados a manter brilhando a luz.
Nossas vidas separadas,
Protegidas por tua mão,
Glorificam sempre a tua Salvação.
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135. Deus Está Aqui Presente
Deus está aqui presente,
No seu povo tem prazer;
E Jesus foi triunfante,
Veio este bem trazer.
Nós rogamos, Pai bondoso,
Nos mantém após Jesus;
Com a vara e o cajado
Nos dirige na tua luz.
Ei-LO ainda procurando
Mensageiros pra levar,
As palavras de seu Filho
Aos que querem se salvar.
Deus está sempre presente;
Ele não nos falhará;
E em nós é chama ardente,
No caminho ajudará.
Deus está conosco sempre,
Quando não podemos ver;
E com lutas semeando,
Sua mão vai nos valer.
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136. Ó Deus, Buscamos Tua Paz
Ó Deus, buscamos tua paz,
Apelos nossos, ouve- os, Pai;
Opera em nós o teu querer;
Oh! faze-nos o mal vencer.
Tão fracos somos, nosso Pai,
Rogamos a libertação.
A nossa prece ouve, Deus,
Opera a tua salvação.
Tão nobre é a senda para o céu;
Contentes nela a caminhar;
A luta que há, levando a cruz,
Nos faz leal amor provar.
Oferecemos nosso ser
Em sacrifício e oblação;
Intenso anseio de viver
Fiéis com mais consagração.
Ajuda-nos a prosseguir,
Constantes sempre em oração;
A nossa vida enfim será
Eterna realização.
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137. Nosso Deus, a Nós Estende
Nosso Deus, a nós estende tua compaixão;
Os perigos no caminho contra nós virão.
Leva-nos a orar e a vigiar.
Fortes são os inimigos;
Lembra-nos de orar.
Em secreto, à tua sombra, nos renova, ó Deus,
Pra na luta sermos fortes vencedores teus.
És a nossa fortaleza contra Satanás,
E do mal que nos rodeia, guarda eficaz.
Teu Espírito anime nossos corações;
Subam ante Ti, humildes nossas orações.
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138. Caminhando ao Lar Paterno
Caminhando ao lar paterno,
Saciados pelo maná,
O teu pão com outro reparte,
Deus a ti abençoará.
Com teu pão, sê generoso,
O porvir te fartará;
Prova teu amor a Cristo,
Repartindo o seu maná.
São seus frutos dados por Cristo,
Ou ocupas terra em vão?
Socorrendo aqui a muitos,
Benção traz ao coração.
“Dá e sempre a ti será dado,”
Esta regra não falhará;
“Recalcada e transbordante,”
A medida assim será.
Sua vida seja vivida
Na seara do Salvador;
Sem poupar-se, sacrificando;
Oh! oferta o teu amor.
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139. A Tua Vontade, Ó Senhor
A tua vontade, ó Senhor,
Adoro com fervor;
De dia em dia Te seguir,
Aumenta o meu amor.
As santas marcas de teus pés
Me guiam sem cessar;
Aqui eu não hei de temer,
Tu fazes-me confiar.
Não tenho meus pesares mais,
Confiança Tu me dás;
Desfruto a grata benção, pois,
De liberdade e paz.
Quando há problemas e a dor
Que impedem meu andar,
Tua luz divina busco então,
E chego ao teu altar.
Sim, há vitória no lutar,
Andando com Jesus;
O teu querer mais doce é,
Levando eu a cruz.
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140. Nos Muitos Afazeres Meus
Nos muitos afazeres meus,
Procuraria em vão
Não revelar aos olhos teus
O que meus atos são.
Conheces o meu levantar,
O meu deitar Tu vês;
Por fora ou no próprio lar
Os meus segredos lês.
De longe Tu és sabedor
Do que é meu pensar;
E antes de eu falar, Senhor,
De tudo estás a par.
Ó Deus Onipotente, em Ti
Eu me esconderei;
Os braços teus cercar-me-ão,
E nada temerei.
Tua graça venha-me bastar
Pra minha força ser;
E dos perigos me guardar,
Minh’alma defender.
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141. Senhor, Oferta Te Trarei
Senhor, oferta Te trarei,
Meu Sacerdote eterno Rei;
Embora seja sem valor,
Desejo dar-Te o melhor.
Desejo dar-Te o melhor.
Senhor, a Ti a minha vida entreguei,
Direito meu a ela já renunciei.
Tu deste o melhor por mim;
E foste ao Calvário enfim;
Provaste o cálix de amargor
Pra que eu viesse ao Pai de amor.
Pra que eu viesse ao Pai de amor.
Dou tudo para sempre ser
Fiel em Te obedecer;
Aos teus pés tudo deixarei,
Embora indigno seja eu sei.
Embora indigno seja eu sei.
Dispõe da minha vida, ó Deus,
Na busca dos perdidos teus,
Que suba aos céus a Ti louvor,
Em conhecerem teu amor.
Em conhecerem teu amor.
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142. Senhor Querido, Ensina-nos
Senhor querido, ensina-nos a orar,
A vigiar, pois é constante o mal;
No coração sinceramente ter
Um desejo divinal.
Senhor bondoso, quando a luta vem,
E conflitado está o coração;
Descanso há, pois tudo podes ver,
Cumpra-se o teu querer.
Ó Pai querido, sempre há marés
De tempos pressionando a nossa fé;
Que neste dia o alvo seja ter
O cumprir o teu querer.
Senhor, bom Pai, o teu lavar nos faz
Diariamente ter conosco a paz,
E harmonia entre nós haver:
O cuidar do teu querer.
Senhor Jesus, que inspiração nos vem
Da tua vida pra seguir o bem!
E aos teus olhos vamos nós fazer:
O que é o teu querer.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 17

143. Há Um Caminho Mui Sagrado
Há um caminho mui sagrado a mim,
Trilhaste o ’té o Cedron, Senhor, ao fim;
E no Jardim de sofrimento atroz,
Ouviu-se em agonia tua voz.
Eu bem desejo Te acompanhar,
Contigo uma hora vigiar;
Mesmo tão fraco, este é meu querer,
Fiel ao lado teu permanecer.
Nas tentações eu quero comprovar
A minha lealdade em Te amar;
O mundo vil aqui Te rejeitou,
Mas o meu coração Te entronizou.
Contigo em rejeição desejo andar,
Pois onde estás teu servo deve estar;
Compartilhar o teu opróbrio aqui,
Até a morte então sofrer por Ti.
Assim, meu Salvador, seguir-Te-ei
’Té ver-Te exaltado como Rei;
Um dia ao teu reino voltarás,
Desejo então estar contigo em paz.
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144. A Sós com Cristo
A sós com Cristo é doce estar;
Ouvir sua voz ali assentar;
E lealmente retribuir
A santa oferta do Senhor.
A sós com Cristo eu tenho paz;
Sua presença tão bem me faz;
Acalma o choro e cessa a dor
Do coração que tem temor.
A sós com Cristo conforto há;
Nada na terra se igualará;
E ao redor havendo pressão,
Ele conhece a condição.
A sós com Cristo eu vou descansar;
Junto ao seu seio me reclinar;
Ouvir sua voz, seu toque sentir,
Gozo na alma, o bem fruir.
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145. Ouço a Bondosa Voz
Ouço a bondosa voz do meu Senhor,
Me extasia o tom comovedor;
Vejo na dor, Jesus que veio do céu,
Que me amou por mim sua vida deu.
Doce é saber que o Filho bom de Deus
Já conquistou as minhas afeições;
Por mim seu lar no céu renunciou;
Oh! que amor! seu sangue derramou!
Que preciosa, doce comunhão!
Aos pés do Autor da minha salvação
Maravilhado adoro ao Senhor,
Almejo ter para Ele mais amor.
Não sendo estranho mais ao seu amor,
Vejo seu rosto conciliador;
São inefáveis o descanso e paz
Que sua presença à minh’ alma traz.
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146. Tu, Senhor, Bem me Conheces
Tu, Senhor, bem me conheces;
Aos teus pés contrito estou,
Esperando para ouvir-Te,
Teu humilde servo sou.
Anelante está minh’alma
Pelos átrios teus, Senhor;
Quão amável tua presença!
Quão bondoso teu favor!
Anelante está minh’alma,
Quer nos átrios teus estar;
Gozo igual de um dia contigo,
Mil sem Ti não podem dar.
Tu, Senhor, bem me conheces;
Guia-me! seguir-Te-ei,
Livre da iniqüidade,
Na tua meiga luz irei.
Tu bem sabes minhas faltas,
Guia-me nas provas, sim!
Faze-me humilde e manso
Como Tu, meu Sumo Bem.
Tu, Senhor, bem me conheces;
Minha prece atende já!
Tens andado o mesmo trilho,
Sabes quantos laços há.
Em favor, de mim recorda,
E me dá tua compaixão,
Para me servir de amparo,
’Té alcançar a tua mansão.
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147. Aos Teus Pés, Senhor, Contrito
Aos teus pés, Senhor, contrito,
Rogo-Te o teu perdão;
Busco teu favor benigno,
Não de mim retires, não!
Muito fraca é minha carne;
Auxilia-me dos céus!
Nisto sempre eu confio:
Inda estás comigo, ó Deus!
Cada dia me estendes
Tua compaixão, Senhor;
Isto é minha confiança:
Inda estou no teu amor.
Calo-me! Senhor me falas;
À tua voz atento estou;
Na tua paz, poder e vida
Renovado já estou.
Teu amor é sem limite,
É mais fundo que o mar;
Vasto infalível sempre!
Nunca há de me falhar.
Sacrifícios só não bastam,
Minha vida queres ter,
Para que em mim habites;
Cederei ao teu querer?
Escutando aos teus rogos,
Recusar-Te poderei?
Meu amor por Ti aumenta!
Grato tudo dar-Te-ei.
meter→ 10, 14, 31
tune→ (Música do 146)

148. Deus Um Corpo Me Tem Dado
Deus um corpo me tem dado,
Ele quer ali morar,
Cederei, pois eu não posso
Tal pedido recusar.
É meu alto privilégio
Junto de Jesus estar,
E andar com os remidos,
As alturas alcançar.
A Jesus cedi meu todo,
Seus ensinos, meu prazer;
Eu desejo ansioso
A verdade obedecer.
Impedir-me nada pode,
O melhor a Deus darei;
Digno ser da sua graça
Com fervor procurarei.
Vou seguir as suas pisadas
E por seu amor sofrer;
Levarei a cruz paciente,
Para a glória receber.
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149. Reunidos em Teu Nome
Reunidos em teu nome, Eis-nos, ó Senhor!
Teu Espírito derrama; Dá-nos teu amor!
Nas pisadas tuas, ó Cristo!
Faze-nos seguir;
Venceremos todo o laço que nos impedir.
Teu Espírito dirija Nossa oração;
Guarda-nos do inimigo Na vil provação.
Ao cumprirmos tua vontade, Hás de proteger;
Força para injuriar-nos Ninguém pode ter.
Se o corpo desfizer-se, Casa temos já,
A morada sempiterna Fruiremos lá.
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150. Senhor, Nos Congregamos
Senhor, nos congregamos,
Tão fracos como vês;
Poderes vis do mundo
Se acham em redor;
Só em Ti confiamos,
A nossa rocha és;
Consagra esta hora,
Oh! dá-nos teu favor.
Sabemos que andaste
Em mansidão aqui,
De teu Pai dependendo,
Fazendo o seu querer.
Oh! quanto padeceste,
Cumprindo a lei em Ti!
E nos deste o exemplo
Perfeito em teu viver.
Tudo que já disseste
Aos seguidores teus,
Também a nós Tu dizes;
Queremos, pois, seguir.
Por Ti perder a vida
É gozo ter nos céus;
Pra nós, sofrer contigo
É reinar no porvir.
Nós temos a promessa:
Vai nos acompanhar,
Por mais cruel que seja
Tão vil perseguição;
Tais sofrimentos servem
Pra nos purificar;
Veremos, pois, tua face,
Oh! pleno galardão!
No livro teu nós lemos
Que hás de regressar,
E neste mundo mesmo
Em glória reinarás.
O ser humano geme
Ao peso do pecar;
Ó Rei dos reis, vem cedo!
Trazer à terra paz.
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151. Comigo Habita
Comigo habita, ó Deus, a noite vem!
As trevas crescem, eis, Senhor, convém
Que me socorra tua proteção;
Oh! vem fazer comigo habitação!
Breve aqui terei meu fim mortal,
Vai-se depressa o gozo terreal;
Vejo mudança em tudo e corrupção;
Faze comigo eterna habitação!
Vem revelar-me Cristo, o bom Pastor!
Mestre divino, Rei e Salvador!
Meu guia, forte amparo em tentação;
Oh! vem fazer comigo habitação!
Eis! perto estás nas trevas ou na luz;
Não há perigo, andando com Jesus!
As sombras nem a morte aterrarão
Onde meu Deus fizer habitação.
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152. Na Força da Humildade
Na força da humildade, da fé, do teu amor,
Tomando tua mão, irei contigo, meu Senhor;
A estrela da manhã és Tu, a minha luz real,
Mostrando-me o caminho da vida imortal.
Ó luz brilhante e forte, minha esperança cá,
O resplendor do santuário revelar-me-á
As coisas boas que estão guardadas para os teus,
Que a Jesus imitam nos feitos todos seus.
Em Ti fortalecido, completa é minha paz;
Renovam-me o pão e a água vivos que me dás.
E tudo que preciso achei, sim, no aprisco teu,
Pois as palavras tuas são o tesouro meu.
Quão alto privilégio! Jesus me libertou;
O mar da vida provará o barco em que eu vou.
As tempestades surgirão, mas Cristo junto está;
Sua voz me tranqüiliza, ao mar bonança dá.
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153. Vinde à Parte
Vinde à parte e cá escutai
A minha voz tão suave e sem par!
A sós comigo e com Deus, meu Pai;
Com Ele e comigo comungar.
Vinde à parte, o labor deixai!
Pra descansardes do grão labutar;
Das vossas testas o suor secai,
E podereis em mim vos alentar.
Vinde à parte e a mim contai
As vossas faltas, gozos e penar;
Tudo, sim, tudo a mim confiai!
Pois, de vós eu sei me apiedar.
Vinde à parte e depois voltai
À vossa luta até o dia findar;
Tempo comigo e com Deus, meu Pai,
Em comunhão, assim é bom passar.
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154. Aos Teus Pés, Jesus, Estamos
Aos teus pés, Jesus, estamos
Em humilde contrição,
Escutar as tuas palavras
Gozo dá ao coração;
Fortalece as nossas almas,
O desejo aviva bem,
Enche-nos de amor divino
E inspira fé também;
Enche-nos de amor divino
E inspira fé também.
No caminho bom de Cristo
Para irmos é mister
Esperá-LO, escutando,
Ou havemos de perder
A coragem no conflito
E a força pra lutar,
Mas com Ele poderemos
As maldades subjugar;
Mas com Ele poderemos
As maldades subjugar.
A Jesus obedeçamos
Com fervor, em oração!
Obteremos, pois, a graça
Para andar com retidão;
Sua presença e voz doce
Sempre nos darão prazer,
Fonte é de toda a benção
Junto de Jesus viver;
Fonte é de toda a benção
Junto de Jesus viver.
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155. Na Tua Presença, ó Mestre
Na tua presença, ó Mestre,
O meu serviço é;
Reprovação humana,
Não muda a minha fé.
Apenas nEle espero,
É quem me julgará;
O parecer alheio
Nada a mim fará.
Pela presença tua
Perfeito quero andar,
Fiel ao teu exemplo,
Tua vontade amar;
Mesmo andando em sombras
Ou no clarão da luz
Dá-me a paz na alma,
Por eu levar a cruz.
No coração rebelde
Não posso confiar;
Que homem algum, sozinho,
Pode direito andar?
Quem sabiamente marcha,
Não negará Jesus;
A inspiração de Cristo,
Faz-me andar na luz.
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156. Quero Sempre Lutar
Quero sempre lutar, sem jamais vacilar,
No combate da fé vencerei;
Se Jesus eu seguir, seus conselhos ouvir,
Seu espírito manso terei.
No Calvário sofreste por mim
Minhas culpas levaste, ó Jesus,
Quero ser-Te fiel ’té o fim
Em seguir-Te e levar minha cruz.
Como é bom começar cada dia em orar,
Em buscar tua face, Senhor;
Que prazer Tu me dás, que consolo e paz!
Que impulso a servir-Te melhor!
Quando a noite chegar, outra vez em orar,
Sinto grato no meu coração,
Porque onde falhei, ou um passo errei,
Tu concedes-me sempre perdão.
Quando o dia vier, em que eu hei de morrer,
E uma voz do além me chamar,
Satisfeito irei, consolado eu sei,
Pois com Cristo é que vou me encontrar.
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157. Amado Deus, em Ti Confiar
Amado Deus, em Ti confiar
Produz perfeita paz;
Inabalável é a fé,
Faze o que te apraz.
Muito melhor é o teu mandar,
Melhor é o meu ceder;
Melhor ainda aqui sofrer;
Em Ti eu vou viver.
Mesmo doente e sem vigor,
Em um viver de dor,
E tendo menos que os demais;
Sê meu consolador.
Tendo amargura e frustração,
Sou ajudado aqui
A elevar-me para o céu;
E estar mais junto a Ti.
Perfeita paz que vê além,
Vejo a divina mão.
Mesmo indigno este ser,
Abranda o coração!
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158. Sob as Tuas Grandes Asas
Sob as tuas grandes asas nós temos paz;
O inimigo neste abrigo é incapaz;
Ele então não nos alcança, mal nenhum a nós assalta,
’Stando nós continuamente neste lugar.
Sob as tuas grandes asas passa a dor;
Esperança renovada pelo favor;
Nesta habitação segura há um gozo que perdura,
O amor que é tão terno neste lugar.
Longe das tuas grandes asas muitos estão,
E morrendo tão distantes da proteção;
Ouve, ó Deus, em tua bondade os gemidos dos que clamam
Para as tuas grandes asas traze-os, Pai.
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159. Ó Pai, Nos Congregamos
Ó Pai, nos congregamos
Em santa comunhão,
E todos confiamos
Na tua direção;
Deixamos nossas lidas
A fim de adorar;
Tu vês as nossas vidas
Conheces nosso andar.
Ciladas perigosas
Sabemos que prevês;
Das sendas tortuosas
Desvia nossos pés;
Os fracos fortalece,
Concede-lhes poder;
Corrige quem merece,
Anima quem requer!
Estando a Ti submissos
De todo o coração;
Vestidos de justiça,
Andando em mansidão.
Bendita a segurança
Que tua presença traz!
Bendito o descanso!
Bendito o gozo e a paz!
meter→ 10, 16, 11

160. Perto, Mais Perto
Perto, mais perto, Senhor de Ti,
Deixa, ó Mestre, um lugar para mim!
Tua presença a desfrutar
E nos teus braços repouso achar.
E nos teus braços repouso achar.
Perto, mais perto, tal qual estou,
Coração triste, contrito te dou;
Queres, ó Cristo, me aceitar
E a minh’ alma impura limpar?
E a minh’ alma impura limpar?
Perto, mais perto, quero estar,
Os vãos prazeres da vida deixar,
Para contigo ter comunhão,
Com os remidos fruir teu perdão.
Com os remidos fruir teu perdão.
Perto, mais perto, sempre ficar,
Até a luta terrestre findar;
Então nos céus eu habitarei,
Perto, mui perto de Ti, meu bom Rei.
Perto, mui perto de Ti, meu bom Rei.
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161. A Meu Lado Te Almejo
A meu lado Te almejo,
Sombras pois hão de cair;
Meu espírito Te busca;
Ouve, quando Te pedir.
Deus, sem Ti a vida é triste
E cruel em desolar;
Fala-me, ó Pai amado!
Eu estou a escutar.
A meu lado Te almejo,
Oh! Tu és o mais leal;
Deixa-me ver tua beleza
Tão perfeita e divinal.
Livra-me do vil pecado,
Guarda-me no meu andar!
Tu me podes fazer santo
Quero em Ti confiar.
A meu lado Te almejo,
Só Tu podes me dar paz,
Alegria e conforto
Que me vem do Deus veraz;
Pois Tu és a luz e vida;
Vou teu rosto contemplar.
Salvação em Ti eu tenho,
Tu me fazes descansar.
A meu lado Te almejo,
Oh! mais puro e gentil;
Em cumprir a tua vontade,
Eu recebo bençãos mil.
Refletir o teu semblante
Quero eu no meu viver;
Teu será eternamente
Este pobre, humilde ser.
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162. Ao Trono da Tua Graça
Ao trono da tua graça, ó Deus!
Chegamos outra vez;
Em tua bondade e mercê
Nos livra da altivez;
Qual chuva que na terra cai
E faz reverdecer,
Oh! seja tua presença assim!
Pra nos enternecer:
Reveste-nos.
Cercados de fraquezas só,
Pedimos compaixão;
Por teu Espírito entre nós
Fazemos petição;
Da nossa vista esconde já
O vil acusador,
E nos revela, pela fé,
O grande intercessor:
Visão nos dá.
Embora muitos, faze-nos
Ser um em oração,
E tudo que perturbe a paz
Sujeite o tua mão;
Desperta o dom em cada um
De ser o guardador
Até do mais pequeno irmão,
Seguindo o Senhor:
Nos une, ó Deus!
Concordes subam com fervor
As nossas orações;
Digamos um sincero “Amém”
Às sábias petições;
Ajuda-nos a perdoar
Pra ter perdão dos céus,
E cumpre assim em todos nós
A tua vontade, ó Deus:
Bendize-nos!
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163. Entoai-me os Suaves Hinos
Entoai-me os suaves hinos
Da cidade de Sião;
Entre todos os mais belos,
De Jesus saudades dão.
Cante o rico das riquezas,
E o ímpio de prazer;
Quero ouvir só das virtudes
Que cheguei em Cristo a ver.
Entoai-mos na aurora
Desta vida e seu labor,
Da bondade sempre nova
Do eterno Deus de amor;
Ou chegando eu à noite
E cansado o coração,
Oh! cantai-me um hino suave!
Que me leve à oração.
Entoai-me os suaves hinos
Do Senhor que há de vir,
E do dia quando os mortos
Dos sepulcros vão surgir;
Nesse dia inaudito,
Oh! que hino sem igual!
Cantarão, pois o Cordeiro
Deu-lhes vida eternal.
Entoai-me os suaves hinos
De Sião celestial,
’Té partir dos meus queridos,
Finda a luta terreal.
Quero ouvir no céu bendito,
Do Cordeiro triunfal
E os remidos lá cantando
Esse hino imortal!
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 32

164. São os Momentos com Cristo
São os momentos com Cristo
Mui ricos em comunhão;
Trazem consolo na lida
Também a paz e perdão.
Comigo Cristo vai sempre
Iluminar meu andar
Dando um belo arco-iris
No vale do prantear.
Estes momentos com Cristo
Nova coragem me dão
Para lutar no conflito,
E conseguir galardão.
Por que deixar o cansaço
Fazer-me desfalecer?
Cristo me tem prometido
Força pra tudo vencer.
Inda que seja obscuro
E minha senda sem luz,
Ricos momentos eu passo
Em comunhão com Jesus.
meter→ 10, 18, 14

165. Lembrando-me de Ti, Jesus
Lembrando-me de Ti, Jesus,
Doçura provo aqui;
Oh! quanto mais terei em ver
Teu rosto no porvir!
Nenhuma voz pronunciou,
Em expressão de amor,
Mais santo nome que o teu,
Bendito Salvador.
Do coração contrito e bom
A esperança és;
Tão compassivo a quem falhar!
As nossas vidas vês.
Supremo dom do alto céu!
Jamais mortal achou
Amor igual ao que Jesus
Em nos remir mostrou.
O nosso gozo sejas Tu,
Eterno galardão,
E glória aqui que durará
Enquanto os séculos vão.
meter→ 10, 17, 15

166. Tal Qual Estou
Tal qual estou eis-me, Senhor,
Pois o teu sangue remidor
Verteste pelo pecador;
Ó Salvador, me achego a Ti!
Tal qual estou, sem esperar
Que possa a vida melhorar,
Na tua graça a confiar,
Ó Salvador, me achego a Ti!
Tal qual estou, em aflição,
Exposto à morte e perdição;
Buscando a vida e o perdão,
Ó Salvador, me achego a Ti!
Tal qual estou me aceitarás,
E a minh’alma limparás,
Com teu amor me cobrirás,
Ó Salvador, me achego a Ti!
meter→ 10, 19, 18

167. Com Cristo Já Fiz o Concerto
Com Cristo já fiz o concerto,
Ser servo fiel prometi;
Cumprir esta minha palavra
Procuro com zelo aqui.
Entreguei-me a Deus sem reserva,
A Ele só devo servir;
Almejo deixar as vaidades
E sua vontade cumprir.
Com Cristo já fiz o concerto,
Com Ele eu quero andar;
Sabendo que muito me ama,
É suave a cruz suportar.
Com Cristo já fiz o concerto,
Minh’ alma descansa em paz;
Desejo segui-LO de perto,
Jamais tornarei para trás.
Prometo ser fiel e sincero,
Embora precise sofrer;
Melhor é morrer com o Mestre
Que a sós neste mundo viver.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 29

168. Desconhecendo o Futuro Aqui
Desconhecendo o futuro aqui,
Em Deus confiamos nós;
Deixamos o amanhã em suas mãos,
E vamos dEle após.
Bondosamente o Pai esconde aqui:
O que virá no amanhã,
Pois hoje a luta que nos sobrevem.
Já basta com o grande afã.
No amor de Deus nos apoiamos cá
E não no que se vê;
Não duvidamos e questão não há;
Nós temos fé pra crer.
Em nosso caminhar perigos há
Mas vê os laços Deus;
Os nossos passos Ele guardará,
Pois somos filhos seus.
Os céus podem até enegrecer
Mas Ele os desfará.
Com terna voz sempre a nos dizer:
“Oh! tudo passará.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 11

169. Minha Alma Estando Aflita
Minha alma estando aflita
Não podendo entender;
Coisas que eu não consigo
O meu Mestre irá vencer.
Deixarei nas mãos de Cristo,
Ele quer me socorrer,
Tudo que eu não consigo;
Seu poder irá vencer.
Nossa mente faz perguntas:
Bom será ou vai ser mau?
A resposta está em Cristo,
A medida é divinal.
Olho sempre para Ele,
Ninguém tão bondoso há!
Tantos buscam só o gozo
Que na terra findará.
No futuro hão de vê-LO
Sobre todos a reinar;
As nações e os poderosos
Aos seus pés vão se curvar.
Copyright→ ©
composer→ M. J. Babbit
meter→ 10, 18, 28

170. O Que Direi?
O que direi quando em perturbação
E o alvo tão distante parecer,
A natureza tão contrária a Ti
E o coração tão triste se abater?
Isto direi: teu nome quero honrar,
Cumprir na minha vida o teu querer.
Por mim morreste, oh! meu Salvador,
Não viverei sem Te obedecer.
O que direi: Se o ânimo faltar,
Coragem, fé, o cálice tomar;
Na hora decisiva eu falhar,
Poupar-me e não Te glorificar?
Humanos laços como enfrentar?
Se o coração a dor não suportar,
Ajuda-me então a recordar,
Como venceste no teu batalhar.
meter→ 10, 10, 20

171. Sei Muito Bem
Sei muito bem em quem eu cri,
No grande dia eu O verei!
As brancas vestes cobrirão:
Terei de Deus aprovação.
Sei muito bem em quem eu cri,
Sou constrangido a ser fiel;
E abrigado em seu amor
Com as ovelhas do Pastor.
Confiança tenho em quem eu cri,
Mesmo havendo a correção;
Se for ferido em meu querer
E humilhado em meu ser.
Sei muito bem em quem eu cri,
Tantos não podem entender,
A extensão do seu amor;
Pois sem limite é seu favor.
Posso esperar em quem eu cri,
Não temerei o dia final;
Terei abrigo no meu Deus,
Quando passarem terra e céus.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 22

172. Jesus é Benigno
Jesus é benigno, nos ama
E se compadece de nós;
Em todo perigo nos guarda,
Adverte do mal sua voz;
Seu terno amor nos conforta,
Dá paz no lugar de temor;
No grão temporal traz bonança,
Atende ao nosso clamor.
Jesus vigilante contempla
Os filhos que seu Pai Lhe deu,
E pela mais fraca ovelha
Amor inefável é seu;
A nós cada dia concede
Celeste maná ir buscar,
E dá de beber de uma fonte
Que nunca jamais vai secar.
Jesus junto ao Pai intercede;
A vida por nós Ele deu,
A causa dos fracos defende
Nos céus na presença de Deus.
Seguimo-LO quais peregrinos,
A noite terrestre se vai;
Em breve sua voz ouviremos,
Dizendo a nós: “Descansai.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 28

173. Senhor Não Posso Andar a Sós
Senhor não posso andar a sós;
Me fale sempre a tua voz!
Segura a mão que eu Te dou,
Assegurando-me que sou,
No mundo, um filho teu!
Com grande apreço eu terei
A tua presença meu bom Rei,
Livrando-me do meu temor,
Fazendo-me conhecedor
Da tua vontade, ó Deus!
Da minha alma és Guardador
Proteges-me do tentador;
Somente em Ti confiarei,
Nem o futuro temerei
Nem inimigo algum.
Convidas-me a gozos mil,
Me fazes por tua mão gentil
Do pão do céu participar
E em teu seio reclinar;
Bom Salvador, sou teu.
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 15

174. Quão Doce
Quão doce é ter comunhão
Com o benigno Salvador
E sua voz ouvir!
Quão doce é no coração
Ser livre do pecado e dor,
A Deus só aderir!
Quão doce é com Deus andar
Em pura e singela fé,
E só Lhe agradar!
Quão doce é então mostrar
Aqui na vida mansidão,
E Cristo imitar!
Quão doce é fruir poder
De Deus pra nós nos sujeitar
Às suas divinas leis!
Quão doce é pra entreter
Só pensamentos puros e
Ter paz com os fiéis!
Quão doce é recuperar
As forças esgotadas já
Em muito vaguear!
Quão doce após de aspirar,
Ao lar feliz será entrar
E com Deus habitar!
meter→ 10, 18, 31

175. Com Deus Ficai
Com Deus ficai, constantes em buscar;
A graça vos fará predominar.
Com Deus ficai, ao vir o tentador;
Continuai pra conseguir vigor.
Com Deus ficai, porque as provas vêm;
Quem é fiel favor do Mestre tem.
Com Deus ficai, alguns se afastarão;
As dores desses se aumentarão.
Com Deus ficai, pacientes em seguir;
O seu querer em vós há de cumprir.
Com Deus ficai, por Ele a cruz levai;
No fim escutareis: “Bem ’stá, entrai.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 14, 35

176. Sábio Grande ou Rico
Sábio, grande ou rico eu não quero ser
Nem aplausos de outros ganhar;
Mas em meu coração tenho a aspiração
Do Senhor, como fiel me contar.
Entre os seus corajosos contado estar,
Entre os seus verdadeiros achar meu lugar;
Com Jesus e os seus;
Como um dos fiéis sempre andar.
Em lutar contra o mal não me caiba estar
Entre os que à frente estão;
Mas sem fama ou louvor servirei ao Senhor,
Viverei puro de coração.
Alegrar-me- ei se Deus satisfeito estiver
Com aquilo que para Ele sou;
Firme quero ficar onde me precisar,
Em segui-LO contente estou.
meter→ 10, 14, 21

177. Concerto Fiz com Meu Senhor
Concerto fiz com meu Senhor:
Constante ser em seu amor,
Obedecer-Lhe com ardor,
E não tornar atrás.
Farei o que Lhe apraz,
Não tornarei atrás!
Tolhido estou por seu amor,
Não tornarei atrás!
Concerto fiz com meu Senhor,
Constrange-me seu meigo amor;
A cada dia Lhe dar louvor,
E não tornar atrás.
Só por Jesus hei de viver
E me guiar a seu querer,
Pois meu melhor merece ter,
Não tornarei atrás.
Na soberana vocação
Esqueço a leve provação,
Avanço para o galardão
Não tornarei atrás.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 33

178. Bom Salvador, Dá-me
Bom Salvador, dá-me a tua mão,
Até a morte, teu serei então;
Não sou do mundo falso mau e vil,
Vem me guiar por tua mão gentil.
Oh! faze-me, Senhor, estar
Ao lado teu pra sempre lá ficar;
Achando-me assim, É gozo para mim!
Por tua mão, terei paz, se me guiar.
Mesmo andando pela escuridão,
Onde perigos há, e grandes são,
As provações vêm para eu sentir
Tua mão forte a me conduzir.
Jesus querido, guarda-me na fé,
Mui fraco sou, oh! firma-me o pé;
Quando vier a dura tentação,
Dá-me socorro pela tua mão.
Copyright→ ©
composer→ C.Austin Miles
meter→ 10, 10, 31

179. Sempre Considera a Cristo
Sempre considera a Cristo,
Em sua vida meditar;
Sanará as tuas tristezas,
Dando forças pra lutar.
É de Deus assinalado:
Nunca te há de faltar!
Pois sustenta o bom combate;
A coroa irás ganhar.
O pecado está presente,
Pronto a nos assaltar;
Firme em coração e mente
Deixa Cristo te guiar.
Qual cordeiro imaculado!
Cristo deu sua vida a Deus;
Ofertou-se em holocausto
Pra remir os filhos seus.
Guarda-te da iniqüidade,
Anda na gloriosa luz;
Lembra-te que és comprado
Pelo sangue de Jesus.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 14

180. Meu Senhor de Tudo Sabe
Meu Senhor de tudo sabe,
Certamente, sim;
Com cuidados incansáveis
Me proteje a mim.
Tudo quanto Deus permite,
Para o bem será,
E no dia mais penoso
Forças me dará.
Sei que todo o meu futuro
’Stá na sua mão;
Seus desvelos compassivos
Incessantes são.
Mesmo que aqui encontre
Provações e dor,
Por detrás das negras nuvens
Brilha o seu amor.
Gosto de contar-Lhe quanto
Me sucede aqui,
E saber que o Pai me manda
’Star bem junto a Si.
E então seus bons desvelos,
Seu amor gozar,
Dando graças por aquilo
Que me queira dar.
Oh! sim, confiantemente
Quero prosseguir,
Sem receios nem cuidados
Quanto ao meu porvir;
Pois que Deus, meu Pai, me assiste
Com divino amor,
Sendo fiel o que me guia,
Cristo, o Salvador.
meter→ 10, 12, 26

181. Oh! Quando Animado
Oh! quando animado no coração
E com esperança estás!
Vencendo por Cristo na tentação,
Confiante os teus passos dás.
Segura bem a mão de Deus,
Vem nEle confiar,
Disposto a dar os dias teus
Para outros animar.
Se andas com dor, na escuridão,
Cansado e fracos teus pés;
Semeias, mas tudo parece vão,
E desanimado te vês.
No fim, no descanso do teu labor,
As provas agradecerás,
Porque te ajudaram a dar valor
A Deus e sua mão eficaz.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 18

182. Eu Sei que Vive o Redentor
Eu sei que vive o Redentor,
Com Ele habitarei;
Na luz que em mim resplandeceu
Eu sempre andarei.
Estou nas mãos do Salvador
Que vai me transformar,
Igual ao ouro meu Senhor
Vai-me purificar.
A minha fé está em Jesus,
O meu ajudador.
De tudo que Lhe confiei
É vero zelador.
Eu sei que Ele guardará
A vida que Lhe dou,
Qual sacrifício racional
Que Cristo ordenou.
Eu sei que vive o Senhor,
Por mim a interceder;
Que poderei a cruz levar,
E paciente ser.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 35

183. Confiança Temos
Confiança temos que o Pai
Jamais desprezará
Um coração contrito e bom,
Ele há de ajudar.
A provisão dos altos céus
Nos vem com abundância;
Quando somos seu prazer,
O Pai responderá.
Ligeiros lá não chegarão,
O forte cairá;
O perseguido galileu,
Jesus, prevaleceu;
Lutou fiel em oração
Vencendo no combate,
Preço alto ali pagou;
Comprou a salvação!
Vitória há pra quem lutar
Constante até o fim,
Quem à sua voz obedecer,
E seu querer cumprir,
Com vestes brancas como a lã,
Embora muitos falhem,
Esse a Deus alegrará;
Será de inspiração.
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 19

184. Ó Deus, Tu me Sondaste
Ó Deus, Tu me sondaste aqui,
Ninguém se esconderá de Ti;
Prevês por onde quero andar
E sabes como vou falar.
Ó Deus da minha salvação!
Segura a minha débil mão;
Meus passos guia, ó Senhor!
Louvar-Te-ei, meu Benfeitor.
Patente vivo ao teu olhar;
Senhor quem poderá sondar
A ciência tua e teu poder?
Pois infinito é teu saber.
Criaste-me, por tua mão
Formados os meus membros são;
As maravilhas do Senhor
Excedem muito a meu louvor.
Ó Deus, me leva pela mão!
Pesquisa, sim, meu coração
E livra-me do tentador,
Pois vou seguir-Te, meu Senhor.
meter→ 10, 19, 12

185. Nos Campos, Nas Matas
Nos campos, nas matas por entre perigos,
Vagueiam as aves em todo o lugar;
Mas acham sustento e firmes abrigos,
Pois Deus as criou para a terra alegrar.
Nos vales os lírios e as flores agrestes,
Ornando as paisagens e sua criação,
Recebem carinho dAquele que os veste
De glória maior que a do rei Salomão.
Agora minh’alma, contempla os cuidados
Das coisas pequenas tem Deus Criador;
As aves observa, as flores nos prados,
Não fiques aflita, mas dá-Lhe louvor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 32

186. Cristo, o Nosso Salvador
Cristo, o nosso Salvador, o céu já nos abriu,
Por sua morte a salvação a todos conseguiu;
Em obedecer à voz de Deus que nos remiu,
Construimos sobre a rocha firme.
Seguir-Te-ei, ó Senhor! E teu querer farei,
E contente, cada dia eu tudo Te darei,
Pois tua graça me darás para observar tua lei;
Tudo eu farei por Ti, meu Mestre.
Cristo, por amor a nós, sua vida toda deu;
Suas pisadas mostram o caminho para o céu;
Lá em comunhão com Deus além do escuro véu,
Fruiremos sua presença sempre.
Ó irmãos, sejamos firmes ’té o fim chegar,
Mesmo se o mundo vil a nós vituperar;
E então Jesus aos seus há de anunciar:
“Vinde possuir o reino eterno.”
meter→ 10, 14, 13

187. Tu Pensas, Deus, em Mim
Se entre provas eu me encontrar,
Entre os espinhos tiver de andar;
Pensando assim, posso me animar:
Tu pensas, Deus, em mim.
Tu pensas, Deus, em mim,
Tu pensas, Deus, em mim;
Não temo mais se Tu perto estás:
Oh! pensas, Deus, em mim.
As lidas deste meu caminhar
Fazem o meu coração nublar;
Mas tua voz me vem acalmar:
Oh! pensas, Deus, em mim.
Venham as sombras no meu viver,
Na luz do dia ou no entardecer;
Desfruto paz por isto saber:
Que pensas, Deus, em mim.
meter→ 10, 17, 11

188. Estão no Passado
Estão no passado as quedas e o bem;
Semente semeada com gozo e dor,
Angústias de muitos, mas lamentos não
Dos que são filhos fiéis ao Senhor.
Complete com honra o que já começou
Fazendo por Ele com amor;
A glória terá o que bem semeou,
O que for sempre fiel ao Senhor.
Nas lutas combates, na senda da cruz,
Alguns se abatem diante do mal,
Mas Cristo intercede por quem quer a luz,
Ao que busca a glória eternal.
Ajuda constante há pra quem orar;
O óleo suaviza feridas e dor,
A graça contínua derrama sem par
Sobre quem é fiel ao Senhor.
Se fiéis ao chamado enfrentarmos o vil,
Então não teremos no fim dissabor;
Coroa de glória, a paz do redil,
Premiando o fiel do Senhor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 14

189. Firma-te em Deus
Firma-te em Deus, cansado de lutar, Oh! firma-te!
É noite, mas o dia vai raiar, Oh! firma-te!
Na senda com perigos e temor
Andando estás, mas junto ao teu Senhor.
Andas em pranto, assim Jesus andou, Oh! firma-te!
Lembra-te: Ele teu temor notou, Oh! firma-te!
Na escuridão, sem esperança estás,
Sem luz alguma, crê no Deus veraz.
Coragem! Nenhum preço é demais, Oh! firma-te!
Clareia o dia, passarão os ais, Oh! firma-te!
De vida poucos anos contarás;
Se prosseguires, tudo vencerás.
Quando a vida bem te parecer, Oh! firma-te!
Perigos há, cuidado é mister, Oh! firma-te!
Na luz do dia ou na escuridão
De graça e poder tens precisão.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 34

190. Em Jesus Amigo Temos
Em Jesus amigo temos,
Mais chegado que um irmão;
Ele manda que levemos
Tudo a Deus em oração;
Oh! que paz perdemos sempre,
Oh! que dor de coração!
Só porque nós não levamos
Tudo a Deus em oração.
Temos lidas e pesares,
E na vida tentação;
Não ficamos sem conforto,
Indo a Cristo em oração;
Haverá pois outro amigo
De tão grande compaixão?
Dos contritos Jesus Cristo
Sempre atende a oração.
E se nós desfalecemos,
Cristo nos estende a mão,
Pois é sempre nossa força
E refúgio em oração;
Se o mundo nos despreza,
Cristo é nosso em oração;
Em seus braços nos acolhe
E nos dá consolação.
meter→ 10, 17, 32

191. Em Dias de Incerteza
Em dias de incerteza,
De mágoa e temor,
Jesus se aproxima
Conhece a nossa dor;
É sempre compassivo,
Estende-nos a mão;
Nos leva ao seu lado
Em doce comunhão.
Na hora mais perplexa
Vai nos acompanhar
Até que o dia eterno
No céu venha a raiar;
A morte venceremos,
Não mais terá poder!
Já pela fé podemos
A porta aberta ver.
Deixemos o passado,
Na mão de Deus está;
Em todo o futuro
O Pai nos guardará;
Na luta prossigamos,
Mirando o alvo aqui!
Com Cristo viveremos
No santo lar ali.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 11

192. Ajuda-me a Ser Firme
O bem que a mim fizeste
Maravilhoso é!
Meu rumo nesta vida
Mudou-se com a fé.
Meus pés Senhor, plantaste
Na senda para o céu;
Disseste: “ Ó deixa o mundo
Com todo o engano seu.”
Ajuda-me a ser firme
Em mente e coração;
Com olhos no celeste,
Eterno galardão.
O mundo, o diabo e a carne
Me hão de resistir,
Dirão que estou perdendo
Por fiel a Ti seguir.
Os olhos meus abriste
Que eu veja o bem nos céus;
Na glória a coroa
Que aguarda os filhos teus.
Meus olhos unges sempre
Pra ver o teu melhor;
Que nunca possa o mundo
Vencer o meu amor;
Se o inimigo tenta
Com dúvida atroz;
Responde à minha prece
Com tua meiga voz.
meter→ 10, 15, 35

193. Deixa Descer Tua Paz
Deixa descer tua paz, Senhor,
Sobre meu coração;
Cercam-me o medo e temor,
Teu braço estende em meu favor,
Segura minha mão!
Segura minha mão!
Esconderijo meu és Tu,
Ao vir a escuridão.
Olhando para o rosto teu,
E vendo que és socorro meu,
Passa a perturbação,
Passa a perturbação.
Em aflição, se a Ti clamar,
Tem compaixão de mim!
Não deixes de me confortar,
Mas com ternura me vem dar
O que careço, sim!
O que careço, sim!
E finda a vida terrenal,
Irá minh’alma a Ti;
Banida a dor com todo o mal,
Dir-me-ás com voz paternal:
“Descansa agora em mim.
Descansa agora em mim.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 11

194. Senhor Jesus, Eu Tenho Prometido
Senhor Jesus, eu tenho prometido
Usar a vida somente em teu serviço;
Oh! Não me negues o gozo de viver
Para honrar-Te e o teu mandar fazer.
Seja esta vida usada tão somente,
Buscando aqueles que sejam obedientes;
Os que perguntam qual é o teu querer.
E estão cansados do mundo e seu sofrer.
Põe nesta vida a luz da tua presença
E mostre a outros tua glória e potência;
Logo espere debaixo do altar
O grande dia em que me hás de despertar.
Será sublime estar eternamente
Na tua glória, as harpas lá tocando
Os teus louvores em vera adoração,
Sempre cantando vitória e salvação.
meter→ 10, 14, 10

195. Deus Tem Lá no Céu Tesouro
Deus tem lá no céu tesouro
Que ninguém pode contar,
Um contentamento eterno:
É seu Filho bom, sem par.
Tem também aqui tesouro
Em seus filhos, a saber;
Quando em suas próprias vidas
Muitos podem Cristo ver.
Vasos, sim, e só de barro,
Graça mostram sem cessar,
Animando os aflitos
Seu carinho a provar.
Vasos sem valor, quebrados,
Sempre têm trazido a luz
E o dom imensurável
Do Senhor Cristo Jesus.
Inda fracos e tentados,
Santa vossa vocação:
Ser um vaso bem vazio
Pra levar a salvação;
Desprezados pelo mundo,
Vasos de mau parecer,
Derramando a riqueza
De Jesus e seu prazer.
Faze-me, Senhor, humilde,
Manso e sem pretensão:
Para Ti um vaso santo,
Cheio de amor cristão;
De mim nada nem da terra
Possa ofuscar a luz,
Demonstrando por sua graça
As virtudes de Jesus.
composer→ Annie F. Q. Harrison, Arr. A. W. B.
meter→ 10, 17, 32

196. Glória Terrestre
Glória terrestre eu não buscarei,
Antes por Deus minha vida darei;
Pela vitória eu vou pelejar,
Pela coroa então esperar.
Glória terrestre não teve Jesus,
Por que a queira, seguindo sua luz?
Humildemente desejo expôr
Só as virtudes do bom Salvador.
Glória terrestre não subsistirá,
E no porvir nenhum gozo dará;
Com meu Senhor quero ali desfrutar
Da sua glória que há de durar.
Glória terrestre não aceitarei
Neste caminho de Cristo meu Rei,
Incompreendido, levando a cruz,
Eu sou feliz, me entende Jesus.
Glória terrestre não cobiçarei
Dei minha vida e gastá-la-ei;
Na sua promessa eu vou confiar,
Não mente Deus, hei de a retomar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 26

197. Ter Um Coração Perfeito
Ter um coração perfeito
Na jornada minha aqui,
E servir, ó Deus, fielmente:
Este é meu alvo, sim!
Dá-me um coração perfeito,
Pra servir-Te por amor,
Derramando a minha vida,
É minha oração, Senhor.
Ter um coração perfeito,
Cada dia entregue a Ti
Como oferta aceitável,
Isto quero até o fim.
Ter um coração perfeito,
Que Tu possas instruir,
Quero refletir tua glória
Para os outros influir.
Outras fontes todas falham,
Nada há que satisfaz;
Só um coração perfeito
Em servir-te a bênção traz.
Copyright→ ©
composer→ Grant Colfax Tullar
meter→ 10, 18, 14

198. Refúgio Eu Tenho em Cristo
Refúgio eu tenho em Cristo,
Conforto nos dias de pesar,
Pois, se no deserto me canso,
Vigoro-me, sim, em orar.
As hostes vis que me cercam
Não turbam o meu coração;
Gozando refúgio em Cristo,
Perigos desvanecerão.
Seu braço tão forte protege,
Na alma repouso me dá;
De alto retiro me serve
O nome de Deus, Jeová.
Dos corações bons e contritos
Jamais tirará seu amor;
Conhece que somos mui fracos,
Mas reveste-nos de vigor.
Sua habitação neste mundo
Com mansos e puros está;
E, no seu amor tão profundo,
Abrigo seguro nos dá.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 30

199. Meu Coração Descansa
Meu coração descansa em Ti,
Eu cantarei, ó Deus!
Na fonte oculta descobri
Prazer dos altos céus;
As águas que o mundo deu
Não me trouxeram paz;
O vaso frágil, que sou eu,
Em Ti se satisfaz.
Por fontes de divina luz
Sedento sempre estou,
Tesouro achei no que Jesus
Aos homens revelou.
O hino novo do Senhor
Desejo entoar:
Louvor e glória pelo amor
Que ainda vou provar.
Dou glória a Deus por eu sentir
Fraqueza, privação;
Temor que me impele a ir
Buscar consolação.
A herança minha vou gozar,
Não posso vê-la já,
Jesus morreu para a comprar;
Ao céu me levará.
Meu coração descansa, ó Deus,
Nas tuas mãos está;
A tua voz conforta os teus
E me animará.
Na terra, o Senhor Jesus
A minha sorte é,
’Té seja consumado em luz
O que busquei por fé.
meter→ 10, 16, 32

200. Não Temas
“Não temas,” diz o teu Senhor;
“Contigo estou, sim na tribulação.
A fé conserva com fervor,
Também tua convicção.”
“Contigo estarei; Se passas pelas águas impetuosas,
Perto estou. Do mal te livrarei,
Jamais te queimará o fogo de aflição.”
“Não temas ao atravessar
O ermo espantoso e de tentação.
Meu anjo para ti será
Escudo e galardão.”
“Não temas não te deixarei;
Valente sê e faze o meu mandar;
Jamais te desampararei,
Vitória em mim terás.”
“Não temas eu por ti morri,
A morte cruel vencida já está;
Não temas se hás de morrer,
Ressurreição virá!”
meter→ 10, 16, 24

201. Bom Pai, oh! Ouve a Oração
Bom Pai, oh! ouve a oração
Que agora eu faço ao céu;
Ajuda-me a dar a Ti
Meu ser e tudo que em mim há;
Bem pequenino ser,
Humilde em meu ser.
Eu quero neste meu viver
O plano teu cumprir;
Debaixo da tua forte mão
Me sujeitar ao teu querer;
Disposto o coração,
Obediente ser.
Eu sei que tudo que Te dou
Do alto já ganhei;
Talentos que provêm do amor,
A vida pobre que eu Te dei;
Eu grato quero ser,
Humilde em meu ser.
Dirige-me, Bondoso Pai,
Até eu lá chegar;
Envolve-me nos braços teus,
Pois quero assim sempre estar;
Bem pequenino ser,
Oh! sempre no meu ser.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 23

202. Não Deixes Ninguém Te Levar
Não deixes ninguém te levar de Sião,
Mui longe do reino da paz e perdão,
Aonde pra sempre tua voz vai calar,
Pois entre estranhos não podes cantar.
Não sejas levado por nenhum mortal
Às águas turvadas da vida banal,
Ali com remorso tu hás de lembrar
Da santa cidade que Deus vai guardar.
Os hinos do reino, tão suaves, sem par,
Em terra estranha não podes cantar;
Os filhos do mundo não querem saber
Das santas palavras que nos dão prazer.
A mão com destreza não toque jamais,
Nem cante a língua louvores a Deus,
Se eu, por descuido, de ti esquecer,
Cidade bendita, eterno prazer!
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 18

203. Sonda-me, ó Deus
Sonda-me, ó Deus, e mostra o meu sentir,
Manifestando o meu interior.
Quero ser santo pela tua luz
Para amá-LO e seguir Jesus.
Sonda-me, ó Deus, e prova o coração;
Torna patente se sou teu ou não.
Pela palavra que não mudará,
Tu és a força que me salvará.
Sonda-me, ó Deus, sim, todo o meu pensar;
Nada escape aqui do teu olhar.
Sabes de tudo, dá-me a provisão
Para firmar em Ti meu coração.
Sonda-me, ó Deus, qual ouro a refinar
Da escória livre, sem o meu pecar.
Sonda os caminhos, pois teu olho os vê;
Do mal secreto, lava em tua mercê.
Sonda-me, ó Deus, e guia por amor;
Com atenção mais quero caminhar.
Que possa ouvir tua voz e obedecer;
Tua vontade vem em mim fazer.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 11

204. Senhor, Teu Nome Amarei
Senhor, teu nome amarei!
Quão precioso para mim;
Que união, tão nobre amor!
Mais une a minha alma a Ti.
Em tua mão gravado está
Meu nome, ó meu intercessor;
Perante o trono do Bom Pai,
Estás constante em meu favor.
Tua vida em mim é meu poder,
Por ela venço o tentador;
E mesmo fraco este ser,
Por Ti serei um vencedor.
A tua graça peço eu;
Servir-Te quero com fervor,
Em humildade e mansidão,
Ser teu fiel adorador.
Atende, ó Pai, a petição,
Pois rogo em nome de Jesus;
Fazendo refletir em mim,
A tua verdadeira luz.
meter→ 10, 19, 22

205. A Fé Que Nos Inspira
A fé que nos inspira
Nos leva a caminhar;
Nas trevas que cruzamos,
A luz vem nos guiar;
Por Deus fortalecidos,
Guardamos nossa fé
E no combate intenso
Jesus está de pé.
A fé em Deus não falha,
Pois Ele é a perfeição;
Sua mão ajudadora
Consola o coração.
Nas provas que passamos,
Nos anos de lutar,
Deus sempre nos assiste,
O prêmio quer nos dar.
A fé em nós aumenta
No oculto a orar;
Lá recebemos tudo
Que faz-nos triunfar;
Deus cumpre sua promessa:
“Quem pede aqui terá,
Aquele que O busca,
Do Pai receberá.”
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 29

206. Deu-me Vida, Gozo e Paz
Foi onde eu estava,
Jesus, o meu Senhor,
Notou-me entre os perdidos;
Buscou-me em seu amor.
Em trevas assentado,
Vi sua luz raiar;
Ouvi sua voz meiga
Tão suave a mim chamar.
Deu-me vida gozo e paz;
Deu-me amor e comunhão.
Ele que morreu,
Abriu-me o Reino seu;
Sossegou meu coração.
Andava iludido
Em tantos sonhos vãos;
Vivia separado
Dos veros fiéis irmãos.
Levou-me à sua casa,
Os seus a conhecer;
Vestiu-me com justiça,
Com forças pra vencer.
Agora que ando nEle,
Não quero O desonrar;
Desejo obedecer-Lhe,
Sem nada Lhe negar.
Então ’starei seguro
Na sua eterna luz;
Com passos firmes quero
’Té o fim ir com Jesus.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 31

207. Indo à Terra Prometida
Indo à terra prometida,
Os remidos passarão
Pela noite escura triste,
Mas contentes cantarão.
Pois a luz vai os guiando,
Através da escuridão
Irmanados, bem unidos,
Com firmeza marcharão.
Uma só a luz de cima
Sobre os seus Deus faz raiar;
O temor afugentando,
Sua presença a consolar.
Uma é a expectativa,
Uma a fé sem desmaiar,
Uma só a esperança
Em Deus para os inspirar.
Um só cântico que muitos,
Sim, milhares cantarão!
Uma a luta, os perigos,
Em que eles vencerão.
Um o gozo jubiloso,
Alcançado o prêmio lá,
Onde Deus, Pai amoroso,
Para sempre reinará.
meter→ 10, 18, 15

208. No Meu Viver é Ajudador
No meu viver é ajudador
Meu Pai dos céus, meu bom Senhor;
A minha vida toda vê,
E quer fazer-me bem, eu sei.
Oh! quer-me bem! sim quer-me bem;
Em compaixão valer-me vem;
Na minha dor e dissabor
Meu Pai vigia com amor.
As minhas lutas Ele vê,
E sempre ajuda por mercê;
Do meu pesar é sabedor,
E logo vem me dar vigor.
As culpas e fraquezas vê,
Os erros contra a sua lei;
Não tarda em vir com seu perdão
O grande Deus da compaixão.
Divina paz, ó meu irmão!
Vai pois buscar em aflição;
De todo o mal livrar-te-á
O teu Senhor, que perto está.
meter→ 10, 19, 12

209. Não Posso Ver Além de Hoje
Não posso ver além de hoje,
Porém em Deus confiarei;
Se Ele me der outro dia,
Mais outro passo eu darei.
Faze, Senhor, meus passos firmes,
Na senda que a Ti conduz;
Sustém-me, Tu, ó Poderoso!
A minha fé está em Jesus.
Ao sobrevirem tentações,
Seguro estou em meu Senhor;
Concede-me sua graça sempre
Pra me guardar do tentador.
Esqueço-me do meu passado
No mundo ingrato, infiel;
Com olhos fitos só em Cristo
Eu quero sempre ser fiel.
As tempestades que se erguem
Envolvem-me de escuridão,
Mas pela fé capaz me torno
De andar com Deus em retidão.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 28

210. Escolhi Jesus Para Sempre
Escolhi Jesus pra sempre,
Andarei com meu Senhor;
Nada dEle me separe,
Confiando em seu amor.
Trabalhoso e solitário
O caminho há de ser;
E embora desprezado,
Por Jesus hei de vencer.
Sim, Jesus me guia os passos,
Fez meu coração seu lar.
Não me atrevo a ir sem Ele
Neste mundo de pesar.
Se angústias me esperam
E injusta acusação,
Desçam sobre mim as trevas,
Vinda a dura provação.
Tudo isso em tua presença
Sempre vai desvanecer;
Se os meus passos guiares,
Poderei por Ti vencer.
Estremeçam-se os montes
E se encubra o sol também;
Quando as ondas se levantam,
De Ti graça me provém.
Vem a cruz na minha vida,
Suportaste- a já por mim;
Os perigos e as dores
Sofrerei, Jesus, por Ti.
meter→ 10, 17, 29

211. Consideremos Cristo
Consideremos Cristo,
O nosso precursor,
As provas vis que padeceu,
Levando a nossa dor.
Oh! imitemos Cristo,
Sua vida exemplar!
Procuremos sempre ser fiéis,
Até o fim chegar.
Acaso a senda esteja
Envolta em solidão,
É Deus que nos dirige ali
E dá-nos provisão.
Perigos nos rodeiam;
Convém a oração!
No horto Cristo, o Salvador,
Venceu a tentação.
Oh! entraremos salvos
Na pátria santa ali?
Ou morreremos vítimas
No ermo vil aqui?
Copyright→ ©
composer→ A.M.Kelly
meter→ 10, 16, 14

212. Reapartamo-nos, Senhor
Reapartamo-nos, Senhor, do mundo para orar;
Liberta-nos de ambição errada e do pecar.
Faz-nos vencer o orgulho contumaz,
Pois este sempre a ruína traz.
Senhor, habita, sim conosco sempre pra nos guiar;
Permite-nos ouvir a tua voz meiga, paz desfrutar.
Deixamos muitas vezes de estar,
Na tua presença e ali orar.
Arrependemo-nos de nossas culpas; limpa-nos, Deus!
Buscamos-Te a comunhão afável dos altos céus.
Se estivermos firmes no andar,
Os erros todos hás de apagar.
Eis já a ceifa, corações contritos Por que tardar?
Pois muitos há no mundo que estão fartos do vão andar.
Desperta-nos para entender, Senhor,
Como é mister buscá-los com fervor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 10

213. Tenho um Amigo
Tenho um amigo celestial,
É melhor que amigo terrenal;
A minh’alma supre com amor;
E me livra dos ardis do tentador.
Aumenta em mim, o amor por Ti,
Com zelo, apreciar-Te, mais e mais,
Mostrando aqui que nego a mim,
Guardado em teu amor veraz.
Seu amor me impele a caminhar,
Rejeitando o engano mundanal;
Contemplando a vida no porvir,
Tal amor até o fim me inspira a ir.
Meu amigo, eu devo tudo a Ti,
Pois meu fardo levas para mim;
Mais e mais amado meu serás;
Nesta vida e no Reino teu de paz.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 35

214. Deus é Fiel
Deus é fiel aos escolhidos,
Nunca falta em provisão;
Julgará seus peregrinos
Com ternura e compaixão.
Nas manhãs são renovados
Os favores do Senhor;
Nunca falham seus cuidados
Aos que O buscam com temor.
Deus é fiel em vir livrar-nos
Dos ardis do tentador;
Nos dá força pra enfrentarmos
Duras provas ao redor.
Deus é fiel e, sim, confirma
Suas promessas aos que crêem,
E os guarda da maldade,
Os que só a Ele vêm.
Deus é fiel, recebe as almas
À sua comunhão sem par;
Onde paz e amor não cessam,
Nos guiando ao seu lar.
Copyright→ ©
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 10, 18, 28

215. Por Que Estás Triste Assim
Por que estás triste assim, minh’alma?
E abatida em teu vigor?
Tens em Jesus leal amigo,
Confia, pois, em seu amor.
Suficiente é sua graça;
Por que o dia de amanhã,
Com apreensões, te preocupa?
Jesus te guarda com afã.
Por que receias, ó minh’alma?
Já estás segura no Senhor;
Teu Deus vigia atentamente,
Guiar-te-á em seu amor.
Jamais minh’alma estejas triste,
Às vezes luz te faltará;
Deleita-te em Deus, teu Mestre,
O que careces te dará.
Por que estás triste assim, minh’alma?
Em breve Cristo voltará,
Qual soberano onipotente!
Ao bom porvir levar-te-á.
Copyright→ ©
composer→ A.H.Ackley
meter→ 10, 19, 28

216. Indo Sempre Avante
Indo sempre avante com Cristo,
Sem deixar de orar e velar;
Breve terminarás a jornada,
Não te canses do muito andar.
Sempre avante, sempre avante,
Sem deixar de orar e velar!
Guarda-me, ó Senhor!
Firme sobre teu santo altar.
Segue sempre e não te detenhas,
Sombras hão de cair em redor;
Apesar dos estorvos e laços
Salvo te levará o Senhor.
Anda sempre nas mesmas pisadas
De Jesus que a via traçou;
E contado serás na sua glória,
No lugar que teu Deus te legou.
Busca sempre amizade com Cristo
Nesta vida incerta aqui,
Provarás da sua graça inefável,
Premiado serás, pois, ali.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 25

217. Aumenta-nos a Fé, Senhor
Aumenta-nos a fé, Senhor,
Quando vier o tentador;
Põe um escudo em nossas mãos,
Pra resistirmos com ardor.
Aumenta-nos a fé, Senhor,
Pra vermos já além do véu;
Dá-nos visão para entender
O plano oculto que é teu.
Aumenta-nos a fé, Senhor,
Quando o lutar parece vão;
Ajuda-nos a perceber
Sobre nós tua forte mão.
Aumenta-nos a fé, Senhor,
A nós o mal quer invadir!
Ó Mestre amado, sara-nos,
Quando a tristeza nos ferir.
Aumenta-nos a fé, Senhor,
Ao nos cercar a noite cá;
E a morte vier nos trasladar,
Calvário nos confortará.
meter→ 10, 19, 18

218. Doce é Pensar
Doce é pensar que lá dos céus,
O Pai bondoso vê os seus;
Planeja Ele o batalhar
E quer a nós sempre ajudar.
Por seu poder que bom saber!
Que sua mão nos guardará;
E pela fé podemos ver,
Ressuscitado Cristo está.
Nas lutas do nosso interior,
Bendita graça haverá;
Pois no passado ensinou
Em Deus podemos confiar.
Não nos importa o que há de vir,
Sua promessa irá cumprir;
As nossas vidas mostrarão
Jesus, o Rei, a salvação.
Enquanto aqui, vamos lutar,
As nossas vidas abnegar;
O Pai declara o seu querer
A semelhança sua obter.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 35

219. Ter Mais Amor por Ti
Ter mais amor por Ti, quero, Senhor;
Ouve a minha oração, ó Salvador.
De todo coração faço esta petição:
“Aumenta em mim, mais desse amor.”
Satisfazia só o meu prazer;
Quero agora a Ti obedecer;
Quero a Ti louvar e mais e mais Te amar
Com puro amor, ó meu Senhor.
Surgindo em meu viver mágoas e dor;
Assim aprenderei ser-Te melhor;
Faze-me ver o amor que tens por mim Senhor;
Teu puro amor, excelso amor.
E ao chegar meu fim louvar-Te-ei;
De todo coração Te pedirei:
“Segura-me, Senhor, com teu supremo amor,
Teu grande amor, perfeito amor.”
meter→ 10, 10, 23

220. Do Teu Melhor Dá ao Mestre
Do teu melhor dá ao Mestre,
Dá teu vigor juvenil;
Sê, na peleja renhida,
Guerreiro mui varonil.
Jesus te deu o exemplo,
É teu fiel Capitão;
Tudo que tens, sim, merece!
Dá-Lhe, pois, dedicação.
Do teu melhor dá ao Mestre,
Rende-Lhe dedicação;
Tudo que tens, sim, merece!
Pois te legou salvação.
Do teu melhor dá ao Mestre,
Cede-lhe teu coração;
Honra-O no teu serviço,
Servindo com mansidão.
Dá e a ti será dado;
Deus já seu bom Filho deu;
Sempre com zelo servindo,
Dá-lhe, sim, tudo que é teu!
Do teu melhor dá ao Mestre,
Demonstra assim gratidão
Pelo resgate em Cristo,
Que te legou salvação.
Dando sua vida sem queixa,
Almas das trevas salvar;
De toda a glória é digno,
Honra e louvor sem cessar.
meter→ 10, 18, 11

221. Faze-nos Contar os Dias
Faze-nos contar os dias,
Ajudando a procurar
Sermos sábios e podermos
Cristo em nós glorificar.
Faze-nos contar os dias,
Que não seja a vida vã;
Que honremos teu bom nome,
Tua luz em nós mostrar.
Faze-nos contar os dias,
Abstraídos pelo bem;
Sabiamente aproveitando
Tudo que de Ti nos vem.
Faze-nos contar os dias,
Tu, que tanto sabes dar;
Salva-nos do que é terreno,
E ensina-nos a andar.
Faze-nos contar os dias,
Sempre firmes em servir;
Esperando teu chamado
Para um feliz porvir.
Copyright→ ©
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 10, 18, 14

222. A Ti, ó Deus, Quero Ofertar
A Ti, ó Deus quero ofertar
Um hino suave em teu louvor,
Pois pronto estás a me livrar
Nos meus anseios, meu temor.
Assim eu sempre cantarei!
Meu coração alegre está
Pela vitória do meu Rei
Que me salvou da morte já.
Contigo ando sem temer
Os laços deste mundo vil;
Por Cristo posso eu vencer,
Até o maligno mais hostil.
Convém-me então a Ti buscar,
Diariamente em oração,
Pra minhas forças renovar
E confortar meu coração.
Jamais ocultarei a Ti
O meu pensar e meu sentir.
Tu sabes quanto almejo aqui,
Fiel e sempre Te servir.
Dirige-me nas apreensões,
Tua graça há de me bastar.
Que eu possa assim às multidões,
O teu querer manifestar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 12

223. Eu Amo a Tua Verdade
Eu amo a verdade,
De Cristo, meu bom Rei;
Com coração contrito
O sigo pela fé;
Na senda desprezada
Com gozo ando eu,
Contemplo o Mestre amado,
Jesus que venceu.
Caminho tão glorioso
No Mestre encontrei;
Até sofrendo opróbrio,
Há doce comunhão
Com Cristo, o exemplo,
No rumo para os céus;
Meu gozo é segui-LO,
Ao Filho de Deus.
Por Ele eu fui achado
E veio em mim morar;
De todos é mais forte,
Me livra do pecar.
Foi vida e não engano
O que Jesus me deu;
Abriu-me então a porta
Que leva ao céu.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 28

224. Feliz Eu Me Sinto
Feliz eu me sinto na senda do céu.
O amor alivia o meu lutar;
Mercê e verdade protegem a mim,
Nas lutas e trevas até o fim.
Nas lutas sempre eu vejo a Ti,
Resplandecendo com graça e amor;
Eu quero seguir-Te por onde Te apraz,
Amigo divino, Tu és a paz.
Eu penso na dor, no trabalho e amor
Que levam ao trono do bom Senhor;
As fontes que jorram no meu coração,
Apontam o alvo: a salvação.
Atento estás para os trôpegos pés
Que antes trilharam fiéis na fé;
Mas pela fraqueza deixaram de andar,
Vagueiam sozinhos, estão sem lar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 29

225. Que Doces Palavras
Que doces palavras são as do Senhor!
Eu quero-as sempre guardar;
De mais clara luz para os pés servirão
Por todo o meu peregrinar.
É muito melhor do que ouro pra mim,
Seu preço não posso contar;
Achar-me aos pés do Senhor, e ali
Ouvir quando Ele falar.
Descanso e paz há na senda de Deus,
Guiado por mão divinal;
Seus ditos me enchem de vida e luz,
São frescos qual manancial.
Escuto, atendo, e quero seguir
As pisadas tuas Senhor;
Recreia-se, pois, a minh’alma aqui,
Guardando tua lei de amor.
Constante, alegre e firme na fé
Ajuda-me, Deus, a ficar;
De dia, de noite, com muito fervor
Tua lei fielmente guardar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 26

226. Irmãos, Sigamos Firmes
Irmãos sigamos firmes, conosco Deus está;
Cercados de inimigos seus filhos guiará.
Seu rosto resplandece a senda vai clarear,
A noite tenebrosa em luz há de tornar.
Adiante das ovelhas está o bom Pastor;
De noite a coluna do fogo protetor,
Sem medo, mansamente, segue o rebanho Seu
Com olhos fitos nEle que tudo já venceu.
Oh! enfrentemos tudo, o alvo à vista está!
Deus nos dirá “Bem-vindos!” chegando salvos lá.
A nós que vale o mundo? Pois vimos a Jesus,
O sol de Deus, que agora é nossa vera luz.
meter→ 10, 14, 25

227. Oh! Ide, Irmãos, Avante
Oh! ide, irmãos, avante!
O Pai conosco irá,
Guardando e guiando,
Do mal nos livrará.
Tão dócil a presença,
A luz celestial;
Transforma o deserto,
Em fonte perenal.
Na noite sem caminhos,
Sua luz nos guiará;
O bom Pastor amado,
Do rebanho cuidará.
Cordeiros destemidos,
Seguindo- O com fervor,
Confiança e quietude;
Infunde-nos amor.
Soframos e ousemos!
No trecho a caminhar,
Tão gratas boas novas
De Deus a desfrutar.
Quão vão, vazio o mundo,
Sem vermos a Jesus,
O sol tão poderoso,
Nos mostra sua luz.
Seguindo suas pisadas,
Cansamos nossos pés?
Jesus marcou a senda
Da vida, amor e fé.
Não vêem o testemunho,
Desprezam nosso andar,
Mal ouvem nossos hinos;
Irmãos, vamos marchar.
meter→ 10, 17, 26

228. Andemos com o Mestre
Andemos com o Mestre,
Que há de nos guiar,
Por onde fiéis de outrora
Também andaram já;
Com esperança viva
No seu eterno lar,
Estranhos peregrinos,
Queremos, sim, andar.
Pensemos nos antigos,
A nobre multidão,
Que pela fé venceram
A dura provação;
Marcaram as pisadas
Com lágrimas e dor,
Em Deus fortalecidos,
Findaram seu labor.
Ganharam a coroa
Da vida lá nos céus,
E sempre nos animam
A ir nos passos seus.
Do mundo os prazeres
Queremos desprezar,
Então a vida eterna
Iremos desfrutar.
Com corações dispostos,
Servindo ao Senhor,
As nossas vidas vamos
Gastar em seu favor.
De que nos valeria
O mundo aqui ganhar,
Privando as nossas almas
Da paz nos céus gozar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 32

229. Com Paciência Santa
Com paciência santa, segue tu com Cristo,
Sempre por diante, não olhes para trás!
Sobre as ondas grandes do mar do pecado,
Fala Jesus: “Bonança haja e paz.”
“Não te desamparo!” são palavras doces!
Ditas por Jesus, que na luta triunfou;
“Não te deixo nunca, sou contigo sempre,
Para venceres, graça eu te dou!”
O amor de Cristo, o Varão de dores,
Dos prazeres falsos te pode libertar;
Aos céus conduzir-te pra fruir a glória,
Eterna herança Ele quer te dar.
Com paciência sempre, segue no conflito,
Sofre por Jesus ’té a luta terminar;
Entre os fiéis sê um leal soldado
Em quem Jesus bem possa confiar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 14, 11

230. Sem Cessar
Sem cessar u’ a voz me vem dizer,
Com doçura que faz comover:
“Firme sê! Deus de ti tem mister,
Guarda bem teu coração.”
Sê meu guia, Jesus, sempre
Nesta peregrinação;
Quero sempre agradar-Te
Em guardar meu coração.
Dá-me fé pra sempre andar, Jesus;
Esperança pra servir de luz,
Caridade em levar a cruz,
E guardar o coração.
Basta-me tua graça e amor,
Mui contente fico em teu favor;
Bendirei teu nome Salvador,
Guardarei meu coração.
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 12

231. Glória a Ti
Glória a Ti, ó Deus Onipotente,
E ao Cordeiro que morreu por mim,
Te magnifique todo ser vivente,
Desde agora e séculos sem fim.
Ao contemplar as marcas das feridas
Nas tuas mãos piedosas e em teus pés,
E o teu santo corpo traspassado
Eternamente honrar-Te-ei nos céus.
Onde distância e tempo não existem;
Nem sol, nem lua necessários são,
Teus santos todos de pureza vestem
Com graças dar-Te-ão adoração.
Tristeza e pranto não são recordados;
A tua presença sempre hão de fruir,
Teu rosto em glória vêem teus amados,
Pelos milênios do eternal porvir.
meter→ 10, 11, 32

232. Entre o Frio
Entre o frio do desprezo,
No desânimo e afã
Desta vida e deste mundo,
Poucos sabem do amanhã.
Caminhando sempre avante,
Não olhando para trás,
Eu entrego tudo a Cristo;
Ele é a luz veraz.
Nesta vida já desfruto,
Mesmo tendo de lutar;
A esperança mais segura
Do celeste, eterno lar.
Este gozo inefável
Envolvendo este meu ser,
Foi por graça concedido
Sem jamais eu merecer.
meter→ 10, 18, 26

233. Regozijando Andemos
Regozijando andemos
Na senda de Jesus;
A voz fiel convida,
Inspira-nos a luz.
A glória, irmãos queremos
Mirar e alcançar;
Na fortaleza eterna
Com Cristo descansar.
As trevas desta terra
Deixamos com prazer;
Cantando vitoriosos
Com Cristo em nosso ser.
Irmãos! Não é tristeza
Deixar o mundo vão.
Pois vemos já a Cristo,
Supremo galardão.
Que doce não mais sermos
Escravos dos grilhões!
As vestes deste mundo
Não mais nos cobrirão.
Por Cristo resgatados
Das cargas do pecar,
Cruzando os desertos,
Andando sobre o mar.
E contra a natureza,
Por fé levando a cruz;
Não comprazendo a carne,
Andamos com Jesus.
Se a senda for estreita,
E triste solidão,
Com alegria eterna
Teremos salvação.
meter→ 10, 15, 32

234. Sou Neste Mundo Estrangeiro
Sou neste mundo um estrangeiro,
Um peregrino singular;
Não tenho lar e nem o quero
Porque aqui não vou ficar.
Pois aguardamos tua vinda,
Jesus, ó nosso Salvador;
Se demorar um pouco ainda,
Oh! firma-nos no teu amor.
A nossa carne é mui fraca,
E o tentador tem grão poder;
O dia todo nos ataca,
Também à noite, se puder.
Atravessando o deserto,
O ermo cheio de pavor;
E estando o inimigo perto,
Serás o nosso protetor.
Copyright→ ©
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235. Se Andas na Vida
Se andas na vida absorto e cansado
E força te falta de seguir além,
Suplica ajuda de Jesus amado
E fiel de mão dada, te guiará no bem.
Se estás temeroso pelo que sucede
E tudo parece contrário a ti;
Aperta mais forte a mão piedosa
De Deus, que amorosa te faz mui feliz.
Se ainda vacilas, pensando no preço,
E sentes não podes o custo pagar;
Implora a força e ajuda celeste,
E ao mirar o prêmio, te animarás.
Se cruel conflito satura tua mente,
E rompe a ferida em teu interior,
Suplica o bendito socorro celeste,
Tua noite se finda e surge o alvor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 34

236. Hei de Prosseguir, ó Cristo!
Hei de prosseguir, ó Cristo!
No caminho teu da cruz;
Outras sendas são obscuras,
Não conduzem para a luz.
Guia-me, oh! guia-me!
Como eu hei de andar
Até o celeste lar.
Grato é-me ir contigo
Aonde queiras me levar;
Entregar-me sem reserva,
Na tua graça sempre estar.
Eu não sei o que me espera,
Não há nada que temer;
O bom rumo, teus conselhos
Sempre me farão saber.
Inda ignoro o meu futuro,
Aprazível é lembrar
Que, em teu amor profundo,
Pronto estás a me guiar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 22

237. Caminhar Mais Junto a Deus
Oh! caminhar mais junto a Deus,
Ouvir a santa voz;
Eternamente obedecer,
No batalhar atroz.
Sempre melhor é o teu querer.
Oh! que descanso traz!
Meu egoismo subjugar,
Gozo eterna paz.
Se não negar-me ficarei
Desamparado aqui;
Mas se a Deus tudo entregar,
Cem vezes mais terei.
Sua vontade traz poder
Para vencer o mal;
Somente assim conquistarei
A vida celestial.
Copyright→ ©
meter→ 10, 17, 15

238. Mil Tentações Temos
Mil tentações temos e provas aqui;
Oh! guarda-nos, Cristo, submissos a Ti!
Pois somos mui fracos, propensos ao mal.
Oh! dá-nos tua graça, defesa real.
Oh! guia, Salvador!
Conduzenos os passos,
Bendito Senhor!
A Ti damos graças, na tua compaixão.
A vida entregaste pra dar-nos perdão;
Sim, bem recordamos tua morte tão vil,
Pra nos conceder um lugar no redil.
Contentes cuidamos no dito veraz:
“Quem for vencedor fruirá vera paz;”
Na pátria celeste, contigo na luz,
Teremos entrada mediante a cruz.
meter→ 10, 12, 19

239. Deus me Convida a Dar Louvor
Deus me convida a dar louvor,
Um novo hino entoar;
A sua vida e seu amor
Em mim me fazem adorar.
Sempre com Cristo eu hei de estar,
Pois reina em meu coração;
E com seus santos vou louvar
O Deus de amor e salvação.
Jesus desceu do Pai do céu,
Para livrar o pecador;
Na cruz seu sangue lá verteu,
Pagando o preço do amor.
Um estrangeiro sou aqui,
Mas seu mandar hei de fazer;
Meu coração frui sua paz,
Em sujeitar-me ao seu querer.
Um peregrino rumo ao céu,
O meu olhar ’stá em Jesus;
No dia mau firme estarei,
Por sua mão que me conduz.
E quando a vida aqui findar,
Com Ele sempre habitarei;
Em veste santa hei de adorar
Aos pés de Cristo, Eterno Rei.
Copyright→ ©
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240. Em Teu Nome Reunidos
Em teu nome reunidos,
Eis-nos cá, Senhor Jesus;
Anelamos tua presença
Para nos servir de luz.
Nossos corações, Senhor,
Vivifica os com amor;
Vem, reveste os de tua graça,
Assegura os com fervor.
Oh! quão fúteis os esforços
Sem o teu favor, Jesus,
Pois concede teu consolo,
Forças pra levar a cruz.
Nós cantamos teus louvores,
Todos, sim, de coração.
Pai bondoso, sê conosco,
Nesta nossa reunião.
Como a vara na videira
Pode bem frutificar,
Nós queremos teus desvelos,
No teu gozo sempre estar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 23

241. Sem Deus por Anos Eu Andei
Sem Deus por anos eu andei
Sem esperança no Senhor;
Mas em amor me procurou
E me salvou o bom Pastor.
Contente fico em meu Senhor
Confio, sim, em meu Jesus;
Dirige-me por sua mão,
Desfruto paz, justiça e luz.
Alcanço em buscar a Deus,
Favor e graça eficaz
E venço eu a tentação;
Vou caminhando em santa paz.
As provas crescem em poder,
Que alguns desistem do labor;
Mas Deus é forte pra guardar
Quem se abrigar no seu amor.
Tranqüilo vou, pois tenho Deus
E Cristo para me guardar;
Em seu amor confiarei
As minhas culpas apagar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 12

242. Agradecemos-Te, ó Deus
Agradecemos-Te, ó Deus, os dias de aflição,
Em que chegamos a sentir a tua consolação;
Em dias de ardente sol, andamos com labor,
Mandaste acompanhar a nós o nosso Salvador.
Agradecemos tua mão que nos fez descansar,
Celeste paz, consolação que Te dignaste dar;
A companhia de Jesus que neste mundo andou,
A comunhão com Ele que nos céus se assentou.
À nossa sede Ele trouxe água viva a nós,
Que Lhe custou seu sangue aqui em uma luta atroz;
Queremos O acompanhar nas suas tentações,
Provando o seu profundo amor em nossos corações.
O gozo que não diminui ao vir desolações,
És Tu presente, vivo em nós, que vence as tentações,
E quando formos repousar, na glória a adorar,
Lembrando-nos do grão labor, mais vamos Te louvar!
meter→ 10, 16, 32

243. Bendize, ó Coração
Bendize, ó coração!
Bendize ao Salvador;
E tudo que houver em mim
Consagro ao Senhor.
Bendize, ó coração!
Bendize ao Redentor;
Não fiques esquecido pois
Do seu divino amor.
Ele os delitos, já,
Em seu amor perdoou,
E com divina compaixão
Jesus te aliviou.
A vida tua remiu
Da eterna perdição;
Te cerca com mui terno amor
E branda compaixão.
Concerto eterno, pois,
De justa e santa paz,
Benignamente o Salvador
Com seus remidos faz.
Na terra e pelos céus
Ressoe o seu louvor!
Bendize tu, meu coração,
Teu grande Benfeitor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 19

244. Tenho Minha Cruz Tomado
Tenho minha cruz tomado,
Jesus, para Te seguir;
Tudo tenho eu deixado,
O que possa me impedir.
Como Cristo o Cordeiro
Que morreu em meu lugar,
Sou no mundo um forasteiro,
Mas no céu eu terei um lar.
Desfizeram-se meus planos,
Minha antiga ambição;
Ter Jesus e não enganos,
Hoje é minha aspiração.
Se o mundo me despreza,
Desprezou meu Salvador;
Disto posso ter certeza:
Não me tratará melhor.
Quando os outros me inquietam,
E me cerca o tentador,
Eles não me desanimam,
Gozo em Ti perfeito amor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 27

245. Com Meu Bom Pastor
Com meu bom Pastor nada me vai faltar;
Nos pastos mui verdes me faz repousar;
Às águas tranqüilas renovo meu ser,
Pois Cristo tem força pra me socorrer.
Com Ele, seguro eu posso andar;
Se ainda no vale da morte eu passar,
A sua mão forte me protegerá,
Com vara e cajado me confortará.
Prepara sua mesa e me faz sentar
Cercado dos que querem me derrotar;
O cálix de gozo me dá a beber;
Ungido com paz, não me fazem temer.
Amor e bondade me hão de seguir,
Nos muitos perigos eu hei de sentir
A sua presença bem perto de mim,
Guardando minh’ alma até vir o fim.
Copyright→ ©
meter→ 10, 12, 12

246. Hei de Ser Fiel
Hei de ser fiel ao Pai que a mim confia
Tesouros ricos de seu terno amor;
E dEle sempre ter a confiança;
Sendo fiel, mais fiel a meu Senhor.
Hei de ser fiel aos que em mim confiam,
Aos redimidos do seu bom redil;
Que lealmente eu possa aqui mostrar-lhes
A minha fé nas suas bençãos mil!
Hei de ser fiel aos que em mim confiam,
Mas que vagueiam sem o Salvador;
E, se um dia querem conhecê-LO,
Possam achar também o seu favor.
Hei de ser fiel a todos os encargos,
Servindo em tudo, seja o que for;
Oh! que eu nunca negue o seu bom nome!
Até o grande dia do Senhor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 27

247. Por Boa Fama
Por boa fama ou má, Senhor,
Com tua palavra a nos guiar;
O livro teu, um defensor:
Seguimos-Te.
Em nossa peregrinação,
Gozando luz de pleno dia,
Ou quando houver escuridão,
Seguimos-Te.
Ouvindo nós a zombaria
Ou as palavras de louvor,
Seja com dor ou alegria,
Seguimos-Te.
Olhando a Ti, ó Salvador!
Em quem podemos confiar
Com inimigos em redor,
Seguimos-Te.
Buscamos o eterno lar;
Ó Mestre bom, dirige-nos!
Na senda estreita a nos firmar,
Seguimos-Te.
Na terra ou no alto céu
És digno do supremo amor;
Na eterna luz que Deus nos deu,
Seguimos-Te.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 31

248. Quão Grato é Sentir
Quão grato é sentir favor divino,
Saber que Cristo reina em nosso ser;
Os dias aqui passar em paz celeste,
Da pátria eterna além certeza ter!
Sê firme sempre! Graça terás;
Força infinda em Deus tu acharás.
Quão grato é seguir o bom caminho!
Por Jesus Cristo o opróbrio aqui provar,
Pois Ele mesmo suportou a afronta,
A ignomínia sempre a desprezar.
Nas provas mil que nos rodeiam perto
Jesus, o Mestre, quer nos proteger;
Ele venceu, está nos céus sentado,
E junto a Deus por nós a interceder.
Mesquinha oferta é dar-nos sem reserva,
Render os dias, saúde, vida e lar;
Diariamente ao mundo declarando
Que Cristo reina e é forte pra salvar.
meter→ 10, 11, 35

249. A Deus Sempre Dai
A Deus sempre dai o veraz louvor;
A Cristo, o Senhor, um leal amor!
Há salvação para quem nEle crer,
Pois vida em Jesus todos podem ter.
Vou, com amor, louvá-LO
Por seu favor sem par,
Com zelo lidarei ’té o dia terminar.
Desejo andar na senda que para o céu conduz;
Em todo o tempo adorarei
Meu Deus e bom Jesus.
Oh! sempre lidai do seu reino em prol!
A noite já vem e se põe o sol;
Então ninguém pode continuar.
Lutai! Deus vos há de galardoar.
No rumo segui que traçou Jesus!
Só este vai para os céus e a luz.
Aqui aflições haveis de sofrer;
Avante! irmãos, com gozo e prazer!
Louvor dai a Deus em qualquer lugar,
Pois seu igual nunca se pode achar.
Espírito, Filho e o Pai, então
Um estes três lá no céu sempre são.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 29

250. Meu Coração Sempre Engrandece
Meu coração sempre engrandece a Deus,
Por sua graça que provém dos céus,
Suficiente para eu poder
As tentações de cada dia vencer;
Contente fico em meu coração,
Lembrando-me da sua provisão.
Preciso eu nas muitas provações
De Deus que sabe minhas tentações;
Descanso ao ouvi-LO me dizer:
“Forças te dou, é meu todo o poder.”
Chegando a mim a dura provação,
Aponta-me aquela porta ,então,
Do sossegado quarto o lugar,
Onde, na sua presença possa estar;
Enquanto espero lá, eu do temor
Me livro e renovo o meu vigor.
Que sempre mostre eu no meu viver
O quanto vale esta graça ter;
Que os desanimados de andar,
E para trás propensos a ficar,
Na sua tristeza, em mim possam ver
O que por esta graça podem ser.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 21

251. No Jardim
Onde está nossa esperança
De vencermos todo o mal?
Não é pois orando sempre
No serviço bem leal?
Jesus, lá naquela noite,
Graça e poder rogou;
E dos céus desceu um anjo,
Para a cruz o preparou.
No jardim, naquele horto;
Queda ou vitória há!
Sim, a nós, ó Pai, concede
Graça para vigiar.
Outros juntos lá estavam
Para no jardim orar:
Oh! Mas tristes encontrados
Sem poderem vigiar!
E Jesus alí sozinho
Nosso preço então pagou;
Todo o céu O contemplava
Quando as culpas nos tirou.
Sempre subam nossas preces
Com anseio e fervor,
Nosso Pai com sua ajuda
Sanará a nossa dor:
E pensando no futuro
Em caminho para o céu,
Seja qual for a batalha,
Temos o socorro seu.
Copyright→ ©
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252. Quero Louvar-Te, ó Mestre
Quero louvar-Te, ó Mestre,
Do teu amor cantarei,
A Ti que a morte venceste
Do meu melhor Te darei.
Mais alto és que os anjos,
Mui digno de honra e louvor;
Justo e santo teu reino,
Jesus, meu Rei e Senhor!
Tu que do Pai foste ungido,
Tu que sofreste por mim,
Tu és de todos mais belo!
Cristo, teu reino é sem fim.
Quero servir-Te pra sempre,
Quero teu nome honrar;
Guarda do mal minha alma
’Té esta vida findar.
meter→ 10, 18, 14

253. Ao Pensar na Incerteza
Ao pensar na incerteza desta vida temporal,
Me enchia de tristeza, ao lembrar-me do final.
Sucediam-se as mágoas como as ondas sobre o mar;
Noite e dia apareciam pra minh’alma perturbar.
Uma ave no seu ninho se abriga do furor,
E o frágil cordeirinho, no regaço do pastor.
Pelo escuro vale Baca, temeroso eu passei;
Apesar de a fé ser fraca, uma fonte lá cavei.
No quartinho que eu amava, o lugar de oração,
Lá meu Pai me ensinava a bendita solução.
Ao findar a tardezinha, antes do anoitecer,
Ajoelhando-me sozinho, comecei a aprender,
Qual a única maneira de vencer a tentação:
Ser sincero, verdadeiro e servir de coração.
Essa voz amena e quieta meu temor afugentou,
Trouxe-me a paz completa e minh’alma encorajou.
Que aroma tão fragrante, qual perfume duma flor;
Seu Espírito acalmante expulsou o acusador.
meter→ 10, 17, 30

254. Da Tua Graça, ó Senhor!
Da tua graça, ó Senhor!
Preciso para caminhar;
O tentador tem grão poder,
Convém-me sempre vigiar.
Faz-me permanecer em Ti,
Amparo meu e Protetor;
Pois, por teu sangue carmesim,
Compraste-me, ó Salvador!
Teu terno amor e compaixão
Meu coração vencido tem;
Oh! guarda-me de tropeçar!
Entristecer meu Sumo-Bem.
Eu venho a Ti pra descansar
E confiar no teu amor;
Jamais eu quero desonrar
O nome do meu Redentor.
Os céus e a terra vão passar,
Mas tua palavra ficará;
E prometido nela está
“Quem for fiel salvar-se-á.”
Copyright→ ©
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255. Ó Deus, Anelo Aprender
Ó Deus, anelo aprender de Ti,
Em humildade curvo-me aqui;
Todo o prazer que tanto me valeu,
Dele me esqueço, deixo o que é meu.
Ó Deus, eu quero o jugo teu levar;
Sou repreendido por grata lição,
Vejo a forma de Te agradar:
Cristo dos servos os pés a lavar.
Ó Deus,anseio tua voz ouvir;
Escurecendo e vindo aflição,
Quero lembrar-me a nobre lição:
“A tua vontade, quanto à minha não.”
Ó Deus, preciso aprender de Ti,
Quando o homem a mim maltratar,
Quero ouvir a voz daquela cruz:
“Ó Pai, perdoa: eles não têm luz.”
Copyright→ ©
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256. Para Orar Nós Vimos Cá
Para orar nós vimos cá;
Olha-nos, Senhor, e já
Afugenta a escuridão,
Ouve a nossa oração.
Livra-nos de vão falar,
Dá-nos voz pra Te louvar,
E atende, por favor,
Nossas petições, Senhor.
Em necessidade está
Nossa alma, pois, nos dá
Tudo o que nos for mister,
Pra lutarmos sem render.
Pai, tem compaixão de nós,
Livra-nos do mal atroz;
Ouve nossa oração
Pela triste multidão.
Teus mandados, ó Senhor!
Faze-nos saber melhor,
Pra podermo-los cumprir,
E com gozo Te servir.
Copyright→ ©
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257. Nada Mais Quero
Nada mais quero que tua aprovação;
Tal pensamento dá-me inspiração,
Para, Senhor, com gozo me entregar,
Que minha oferta venhas aceitar.
Foi aprovado o Senhor Jesus,
Nunca falhou mas suportou a cruz;
Da escura tumba Ele ressurgiu;
À glória eterna lá no céu subiu.
Ao ser provado, quero ser-Te fiel,
Enquanto aqui a luta for cruel;
Nobres antigos deram-Te o melhor
Pra terem tua aprovação, Senhor.
Ser aprovado para a benção ter
Honra dos homens vai desvanecer.
Faze, ó Deus, meu coração buscar
Ser qual Jesus, manso e fiel me achar.
meter→ 10, 10, 26

258. Há Escuros Dias
Há escuros dias em meu viver
Mas difícil é compreender:
Deus, dos altos céus, vigiando estás
Os meus passos meu proceder.
Oh! que aceite o teu querer
Para sempre obedecer;
Dá-me tua graça e teu poder,
Ao teu plano me submeter.
Não está em mim dirigir, Senhor,
Os meus passos em retidão;
Se comigo fores não perderei
Segurança nem direção.
Como tenra planta, assim serei,
Inclinado ao teu querer;
Vem viver, Senhor, em meu coração,
Só assim poderei vencer.
Quero agora ver, como então verei,
Minha vida em seu findar;
Alta vocação, alto galardão,
Que darás pelo meu lutar.
Copyright→ ©
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259. Em Toda a Parte
Em toda a parte um povo está a lutar,
A noite toda até o dia raiar.
Ó tem coragem, pois Jesus virá;
Esforça-te, irmão!
Em toda a alma a luta grande é,
Há emboscada no peregrinar.
Prêmio não há, se não cruzar Jordão,
Até Jesus voltar!
Por que temer? O vencedor está
Dos céus olhando e quer nos ajudar.
Ele nos guia e não nos deixará;
Sê forte então, irmão!
Oh! vai lutando até o repousar,
Na eternidade em paz tu estarás.
Lá teu escudo, a fé, irás deixar;
Valente sê, lutai!
Copyright→ ©
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260. Os Sábios do Mundo
Os sábios do mundo procuram em vão
Saber o que há no porvir;
Os ditos de Cristo nos dão vera luz,
Que eles não podem fruir.
Passamos por sombras, levamos a cruz,
A parte melhor vem de Cristo Jesus,
Assim prosseguimos em nosso andar,
À espera do Mestre que há de voltar.
Amamos o que o Senhor ensinou,
E isso queremos guardar;
A senda tão clara que Ele traçou
Só ela nos pode salvar.
Na morte de Cristo rasgou-se o véu,
Fazendo o futuro raiar;
No monte, sua vinda, predita do céu,
Que há de se realizar.
Inútil não é nós andarmos com Deus,
Estamos assim a lutar,
Com olhos erguidos, havemos de ver
O grande Pastor ao voltar.
Copyright→ ©
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261. Contigo à Parte, ó Senhor.
Contigo à parte, ó Senhor,
Em doce comunhão;
Ajuda-nos a Te prestar
Sincera adoração.
A nós, ó Deus, concede teu favor!
A Ti chegamo-nos, Jesus;
Oh! dá-nos teu amor.
Contigo à parte em plena paz,
É bom assim estar,
Sentados aos teus pés, Jesus,
Ensina-nos a orar.
Necessitados vimos cá,
Indignos ante Ti;
Das nossas faltas lave-nos
Teu sangue carmesim.
Oh! dá, Senhor, que suba a Ti
Oferta de louvor,
Um hino suave em gratidão
Por teu imenso amor.
Copyright→ ©
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262. São Benditas as Pisadas
São benditas as pisadas
Do meu Salvador e Rei,
Como um farol nas trevas
Me conduzem à sua grei.
Há tesouro inestimável
Nesses passos do meu Mestre,
Que apontam o caminho
Para achar favor celeste;
Senhor Jesus, sempre hei de Te seguir.
Quão bendito o caminho
Que Jesus traçou pra mim!
Do meu rumo dá certeza
Através das trevas, sim.
Em segui-LO no deserto,
Pela fé meus passos dou,
Nas tristezas eu me lembro:
Por aqui Jesus passou.
Que estime cada uma
Das pisadas do Pastor,
Seguirei até o dia
De encontrar com meu Senhor.
Copyright→ ©
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263. Preciso Cada Dia
Preciso, cada dia, de Ti, Senhor,
Pois só me satisfaz o teu amor.
De Ti, Senhor, preciso, cada dia sempre
A tua paz e bênção concede-me!
Preciso eu sentir o teu poder,
Para evitar o mal no meu viver.
Preciso da tua mão, no gozo e dor,
Assegurando-me, ó meu Senhor!
Preciso mais a Ti obedecer,
Pra que aprenda bem por Ti vencer.
Preciso, ó Deus, de Ti; ensina-me
Ser um bom filho teu, meu Sumo Bem.
meter→ 10, 15, 11

264. Jesus é meu Pastor
Jesus é meu Pastor
E não me falhará,
Em campos bons deitar-me faz,
Há brandas águas lá;
Renova as forças, sim,
Ao débil coração,
Fazendo os tardos pés andar
Conforme a retidão.
Sou salvo em Jesus
De todo o mal que vem;
De alegria encherá
A minha sorte bem;
Porque comigo está
Jesus, o Salvador,
E sempre me consolará
O braço do Senhor.
E quando enfim chegar
O trânsito final,
Sem medo espero caminhar
Com passo triunfal;
Na sua compaixão,
Jesus vem me ajudar;
Habitarei por longos dias
No mais excelso lar.
Copyright→ ©
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265. Quão Bons os Verdes Pastos
Quão bons os verdes pastos são
Para as ovelhas do Senhor!
No gozo da sua provisão,
Levadas pelo Bom Pastor,
Descansam no calor do dia
À sombra dEle que as vigia.
O Bom Pastor e sua grei
Desfrutam santa comunhão;
Floresce o ermo qual jardim,
Pois Deus visita os seus ali.
Quão bom o vale de oração!
Em que Jesus achou prazer;
Seus passos nos conduzirão
Aonde apraz-nos of’recer
As nossas preces e louvor,
Qual cheiro suave ao Salvador.
O mundo e as vaidades já
Deixamos, pra com Ele andar;
O Bom Pastor bem junto está
E nada há de nos faltar;
Sua doce voz nos faz ouvir,
Nos corações sua paz fruir.
Copyright→ ©
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266. Jesus, Votado Tenho
Jesus, votado tenho
Servir-Te até o fim;
Bem perto, ó amigo,
Estejas Tu de mim.
Assim, eu nos combates,
Contigo vencerei;
E Tu, sendo o meu guia,
Jamais desviarei.
Mais perto tua presença,
Pois me pressiona o mal;
As ilusões eu vejo,
Me tenta o mundanal.
As lutas são constantes,
Por fora e no meu ser;
Mais perto, ó meu amigo,
Pra eu poder vencer.
A tua voz suave,
A mim vem acalmar,
Falando-me mais alto
Que as vozes deste mar.
Confirma a tua vontade,
Controla o meu sentir;
Não cales, voz amiga,
Assim vou resistir.
Promessa preciosa
Fizeste a nós, Senhor;
E onde estiveres
Irá teu servidor.
Bom Mestre, eu desejo,
Seguir-Te até o final.
A graça eu preciso,
Amigo celestial.
meter→ 10, 15, 32

267. Bendita Paz
Bendita paz que em mim habita,
É expressão de vero amor,
Daquele que na cruz maldita
Morreu por todo o pecador.
Bendito amor que purifica!
Minh’alma e coração lavou
As manchas que o vil pecado
Na vida humana já deixou.
Oh! que fragrância expirava
Na sala do humilde lar;
Ao ser aberto aquele vaso,
Deixando o aroma exalar.
Foi sobre a cruz um ser perdido,
Ouviu palavras de perdão.
Palavras duma esperança,
Da vida eterna e salvação.
Copyright→ ©
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268. Oh! Quão Bom e Agradável
Oh! Quão bom e agradável,
Quando reina a união!
Laços de amor unindo,
Sendo um o coração.
Nós estamos quebrantados,
Dá-nos, Pai, do teu favor,
Unge os nossos sentimentos
Com o óleo do amor.
Nós chegamos, Pai amado,
Com humilde coração,
Confiantes na tua bênção;
Ouve a nossa oração.
Oh! Quão bom e agradável,
Quando reina a união!
Mesmo longe, espalhados,
Sendo um no coração.
Pelo Espírito concede
Tua inaudita paz;
Destilando como orvalho,
Faz teu povo ser capaz.
Oh! Quão bom e agradável,
Quando reina a união!
Com mãos dadas indo avante
Para o nobre galardão.
Mais unidos, irmanados,
Com fervor em oração,
Jubilosos Te louvando,
Verdadeira gratidão.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 11

269. Submisso à Voz de Deus
Submisso à voz de Deus,
Na erma solidão,
Um pai seu próprio filho deu
Em vera adoração.
Prontos em servir!
Tudo por amor;
Prova simples damos, sim,
Que somos do Senhor.
Humílimo o lar,
Mui grande o revés;
Alguém renome conseguiu,
O que podia fez.
É culto racional
Render-nos ao Senhor,
Que sobre a cruz sua vida deu;
Remiu-nos em amor.
meter→ 10, 15, 22

270. Quão Suave é
Quão suave é ver os irmãos
Em união e paz viver;
É como o orvalho de Hermon
Que a sombra faz descer!
As vidas santas no Senhor
Em uma só unidas são,
Igual unguento de valor,
Em santa comunhão.
A união comprou Jesus
Por nós seu sangue derramou;
Na sua carne sobre a cruz
A maldição tirou.
Do trigo firme todo o grão
Na espiga agüenta o temporal,
Irmãos assim em união
Hão de vencer o mal.
Deus todos fez de um sangue só,
Em Cristo a mesma vida têm;
E por um só Espírito
A Deus acesso obtêm.
Aos filhos todos Deus dará
O dom da fé pra suplicar,
E harmonia reinará
Aqui e além do mar.
Um planta e outro rega bem,
Aumento então Deus vai suprir;
Assim, irmãos à festa vêm
Celeste pão partir.
meter→ 10, 18, 32

271. Prova-se o Ouro
Prova-se o ouro em forno ardente,
Sofre o diamante atroz pressão;
Nuvens negras dão benditas chuvas,
Introduz-se a vida em aflição.
Minha vida, ó Deus, tomaste a Ti!
Qual pó, sem forma e vazia,
Tem de conhecer o fogo ardente
Para se salvar no grande dia.
Do minério, no crisol fundido,
Fazes Tu um vaso ao teu querer;
O vapor liberto pelo fogo
Para o céu então torna a ascender.
Impedir quem pode a tua obra?
E ninguém resiste ao teu mandar;
Quero ser mais sábio, aceitando
Tudo o que me queres revelar.
meter→ 10, 11, 26

272. Tenho Aprendido em Meu Andar
Tenho aprendido em meu andar.
Neste caminho de Jesus
Que o humano sempre foi
Contrário a levar a cruz.
Eis meu consolo no Senhor!
Ele é eterno e veraz;
Pois não há outro Salvador
Encontro nEle gozo e paz.
Tristeza às vezes me envolveu
A dor tocou meu coração,
Mas em amor me socorreu,
Banindo a causa da aflição.
O desalento tão cruel,
O meu sentir quer controlar;
Mas a confiança no Fiel
Me fortalece no lutar.
Com fé eu peço ao meu Senhor:
Poder, firmeza e decisão,
Para vencer e desfazer
O que conturba o coração.
meter→ 10, 19, 22

273. Limpar-me o Coração
Limpar-me o coração, livrando-me do mal,
Tens prometido, eterno Deus, por graça divinal.
Ao me arrepender das minhas obras más,
Seguro estou, meu Redentor, de que me aceitarás.
Perante tua luz, outrora eu errei
Em não buscar a provisão da tua mão, meu Rei;
A tua bondade e paz, o teu poder e amor
São suficientes para mim, bendito Salvador.
Sobre o teu santo altar, a minha oferta dou;
Bem junto quero andar de Ti, teu filho sempre sou.
Teu fogo abrasador consuma tudo em mim
Que me impeça de amar inteiramente a Ti.
meter→ 10, 14, 15

274. O Senhor Jesus Me Falou
O Senhor Jesus me falou dos céus:
“Dá-me o teu coração;
Vem andar na luz, nos cuidados meus,
E alcançar a salvação.”
Procurei, achei e tomei a cruz, Vindo pelas mãos do amor.
Enviou seus anjos e me guiou. Sigo, então, o Salvador.
As estrelas que Deus me enviou
Me trouxeram sua luz.
Preparando bem o meu coração,
Entreguei-me a Jesus.
Encontrei a fonte da salvação,
Aceitando sua cruz.
As estrelas guiam os passos meus,
No caminho de Jesus.
Eu entrego, pois, o meu coração,
Para usares, ó Senhor.
Quebrantado chego perante Ti
E desfruto o teu favor.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 12

275. Senhor Jesus, Que Estás nos Céus
Senhor Jesus, que estás nos céus olhando
Os filhos teus no mundo a caminhar;
Contempla-nos, pois muitas lutas temos
E muitos laços vêm nos derrubar.
Não há no mundo outro bem supremo
Que deu sua vida pelo pecador;
Na cruz sofreste, humilde e submisso
Portanto eu Te amo, ó Salvador.
Tantos rejeitam, Cristo, tua palavra,
Andam no mundo em busca de ilusão;
Mas quando aqui chegar o fim da vida,
Vão Te buscar; será mui tarde então.
Quanto a mim, desejo ir avante,
Mesmo em fraquezas quero a cruz levar;
A vida aqui é muito passageira,
Quero contigo lá nos céus morar.
Copyright→ ©
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276. A Vida de Vitórias
A vida de vitórias, louvores sem cessar;
São estas pois as bençãos que Cristo quer te dar.
Venceu o inimigo lá em Getsêmani,
No monte do Calvário ganhou a paz pra ti.
Para alcançar vitória, precisas consentir
Que Cristo te domine, a Ele permitir
Fazer a sua vontade, cativo ao seu querer,
Pois nEle triunfante, assim irás vencer.
Esteja à tua frente a hoste infernal,
Teu Deus tem prometido te socorrer do mal;
As legiões celestes são vistas pela fé,
Por ela nesta luta hás de ficar em pé.
Vai aumentar a luta até que Cristo vier,
Só vencerá quem esta verdade aprender:
Que Deus somente pede completa submissão,
E ficará segura a tua salvação.
meter→ 10, 15, 32

277. Em Cristo Encontrei Descanso
Em Cristo encontrei
Descanso do temor,
De duvidar e de pecar:
Em mim reina o Senhor.
Descanso nEle há
Pra quem o receber,
Deixar Jesus que ressurgiu
No coração viver.
Falou-me ao coração,
Pois Ele quis entrar
No coração errante e mau,
Propenso a pecar.
Meu coração Lhe dei,
Pecaminoso e vil,
Dei-Lhe sem mais reserva, pois
Sem Deus era inútil.
Descanso vero é meu,
Contínuo, firme e são
Enquanto eu me sujeitar
Debaixo da sua mão.
Das trevas e temor
Jesus me libertou;
Meu coração seu trono é;
Só dEle agora sou.
meter→ 10, 15, 17

278. Cristo pra Mim
Oh! que descanso em Jesus encontrei,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Oh! que tesouros infindos achei,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Queiram os outros o mundo pra si,
Busquem riquezas, delícias aqui;
Escolherei, ó Jesus, sempre a Ti,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Quer na aflição, na doença ou na dor,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Quer na saúde, na força ou vigor,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Sempre ao meu lado pra me socorrer
Com seu amor, sim, e com seu poder;
Em cada transe pronto a me valer,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Quando no vale da morte eu passar,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Quando perante meu Deus me encontrar,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
Só no teu sangue confio, Senhor!
Só no teu sempre imutável amor!
Inda outra vez cantarei, Salvador,
Cristo pra mim! Cristo pra mim!
meter→ 10, 10, 35

279. Contigo, ó Senhor
Contigo, ó Senhor, em paz
Eu posso descansar;
Sossego à minh’ alma traz
Em tua lei guardar.
Quão doce assim estar
Sempre com tua grei,
Ouvir tua voz e descansar
Contigo, Pastor e Rei.
A minha vida bem está
Guardada em Ti, Jesus,
E para sempre quero andar
Na tua eterna luz.
Se for a luta mais cruel,
Contigo posso ir;
E mesmo na perturbação
Tua doce paz fruir.
Temores desvanecerão,
Se eu andar na luz;
Com gozo em meu coração
Eu levarei a cruz.
Levar-me-ás, sim, pela mão
Até o dia findar;
Então contigo fruirei
O sempiterno lar.
Copyright→ ©
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280. De Jesus Meus Gozos Manam
De Jesus meus gozos manam,
Tudo acho no Senhor;
Satisfaz os meus anelos,
Dá consolo no temor;
Eu me sento à sua sombra
Para nela descansar;
Ao seu lado há conforto,
Dá de noite o cantar.
De Jesus meus gozos manam,
Seu amor coragem dá;
Se eu dormir a sua voz doce
A minh’alma acordará.
Vem a mim, ó meu Querido!
Afugenta a escuridão!
Fonte és da água viva,
Gozo, paz e salvação.
De Jesus meus gozos manam,
O que amo encontrei;
Com bondade contemplou-me
E firmou a minha fé.
Entre todos mais formoso
É Jesus meu Redentor,
Que me guarda e me guia
Por seu divinal amor.
De Jesus meus gozos manam,
Vida há no bom Pastor;
Seus desvelos me outorgam
Paz perene e grão favor.
Conceder-me-á sua graça
Para guardar até o final
Os seus ensinos e então vê-LO
No seu lar celestial.
Copyright→ ©
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281. Quanto Tempo Eu Desejava
Quanto tempo eu desejava de Deus favor!
Mas errante só andava, um pecador;
Como eu perdão queria!
Nessa luta em que sofria;
Quando em trevas eu vivia,
Veio Jesus.
Eu achei refúgio em Cristo, descanso e paz,
Oh! preservação bendita que Ele traz!
Contra Satanás seguro,
Pela graça que procuro,
A vontade sua cumpro,
Que satisfaz.
Oh! poder de resguardar-me de todo o mal
Tem o Todo-Poderoso, é divinal;
Ele me sustenta sempre,
Pois na vida e na morte,
Seu serei eternamente
Feliz mortal!
Copyright→ ©
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282. Ao Começar o Dia
Ao começar o dia fala, ó Confortador;
À oração me leva buscando a Jesus, Senhor.
Responde ao seu chamado, ó minha alma já,
Para evitar as quedas, os laços que aqui há.
Confortador, me fala, repreende o meu pecar;
Volta-me para Cristo, morreu pra me conquistar;
Existe em mim verdade neste meu coração,
E, me reconciliando contigo em comunhão.
Confortador, me fala quando entardecer:
“Lança-te ao teu Mestre pois cuida sem esquecer.”
Confia então, minh’ alma no amor imortal;
Rende teu todo a Ele; seu Reino é celestial.
Copyright→ ©
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283. Santo Espírito Divino
Santo Espírito Divino,
Selo celestial;
Enche-nos de tua presença,
Até o dia final.
Limpa-nos, Senhor, de tudo
Que a Ti desonra traz;
Santo hóspede, que encontres
Em nós tua paz!
Ouve-nos, Divino sopro,
Hoje acode-nos.
A Deus Pai mais achegar-nos,
Oh! ajuda-nos!
Vem, Ensinador Divino,
Dá-nos mais saber;
De Jesus humilde e manso,
A Ele obedecer.
Ó Consolador Divino,
Dá-nos mais visão,
Ricos frutos que em nós provem
Tua aceitação.
Copyright→ ©
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284. Vem, Espírito Bondoso
Vem, Espírito bondoso,
Em minh’ alma vem morar;
Meu espírito e vida,
Com tua graça adornar.
Revelando em mim tua obra,
Mansidão e destemor,
Como em Cristo habitaste,
Reina em mim com teu favor.
A verdade em mim habite
E do mal livrar-me-á;
A sabedoria pura
Plenamente me dará;
Em mim sejam reveladas
Fraternais ações de amor,
Que sinceramente falem
Das virtudes do Senhor.
Terno Espírito e meigo,
Quero eu no meu viver,
Tal brandura e tal doçura
Em mim brilhem com poder.
Preparando assim minh’alma
Duras tentações vencer,
Como Cristo resoluto
Sempre foi em seu viver.
No meu coração habita,
Fortaleza divinal:
Mesmo fortes, homens caem,
Sem ajuda celestial.
Esperança viva anime
Meu viver e meu lutar;
E com Cristo vou triunfante
As alturas alcançar.
meter→ 10, 17, 32

285. A Sós com Deus
Ao ver na minha vida um revés
E a senda dura que trilhei,
A Deus me chego sem timidez,
Pois quero estar só com meu Rei.
A sós com Deus eu não me canso,
A sós com Deus que bom lugar!
A sós com Deus, o mundo venço,
Em comunhão ao seu altar.
Se nuvens negras vêm me cobrir,
E repreendido for por Deus,
Mais firme a Ele hei de seguir,
E sua voz que vem dos céus.
Ali eu acho novo vigor,
Que me ajuda a caminhar,
Eu vejo o Rei no seu esplendor
E Ele me faz descansar.
Mas quando o fim da vida chegar,
Em paz à tumba descerei,
E quando a trombeta soar
Com Ele sempre ficarei.
meter→ 10, 19, 28

286. Doce Promessa
Doce promessa: “Não te desamparo!”
Nada a minh’alma desanimará;
Mesmo que a noite seja tenebrosa,
O glorioso dia amanhecerá.
Não te desamparo nem te deixo; minha mão te guardará,
O meu braço te guiará. Não te desamparo nem te deixo;
Tu és meu remido, Eu te guardarei.
“Eu não te deixo,” creio em tal promessa.
Cantarei com gozo da verdade e cruz
E rejeitado pelos deste mundo,
Pai, a mim recebe no reino da luz.
Ao terminar a luta desta vida,
Vendo a entrada do sublime lar;
Grato será ouvir as boas vindas:
“Entra fiel servo, podes descansar.”
meter→ 10, 12, 17

287. Jesus, o Nosso Redentor
Jesus, o nosso Redentor,
Legou-nos ao partir
Um guia, o Consolador,
Pra nos servir.
Bom hóspede de graça e paz,
Em nós vem habitar;
Divina influência traz
Do eterno lar!
Oh! fale- nos tua voz gentil,
Mui suave ao coração;
Refreia o pensamento vil
Na tentação.
Aspirações ao alto céu
Qualquer vitória aqui:
E as virtudes que houver
Provêm de Ti.
Espírito confortador,
Ó benção filial,
Dá-nos o bálsamo do amor
Celestial!
meter→ 10, 16, 30

288. Ao Deixar os Seus Amados
Ao deixar os seus amados,
Confortou-os disse assim:
“Não se turbem vossas almas,
Em Deus credes, crede em mim,
Juntos lá no céu teremos
Com meu Pai um bom lugar;
É preciso que eu vá antes
Para vô-lo preparar.”
Torna-se mais preciosa
Sua promessa cada dia;
Sofrimentos mais severos
Sobre o mundo hão de vir.
Para nós as provas crescem,
Suportamos aflições;
A certeza da sua vinda
Firma nossos corações.
Oh! jamais desfaleçamos!
Mas oremos sem cessar;
Não percamos um momento
Com receio de amanhã;
Firmes em obedecer-lhe
E levar a nossa cruz;
Face a face vê-LO-emos,
Quando nos voltar Jesus.
meter→ 10, 18, 11

289. Amados de Deus
Amados de Deus, somos o seu povo;
Queridos em Deus Pai, nascidos já de novo.
Pelo Filho Amado somos filhos de adoção,
Coherdeiros em Jesus da eterna salvação.
Chamados por Deus, para sermos santos;
Encheu-nos de prazer levou os nossos prantos.
Fez-nos assentar, sim, nos lugares celestiais,
Serviremos com ardor, seremos bem leais.
Agora somos seus filhos genuinos;
Queremos confessar que somos peregrinos.
Desprezando o mundo e a perversidade vil,
Temos os cuidados bons dAquele Rei gentil.
Copyright→ ©
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290. No Meu Senhor me Satisfiz
No meu Senhor me satisfiz,
Minh’alma inquieta sossegou;
Pus minha vida ao seu dispor,
Meu coração descanso achou.
Com alegria cantarei
Das maravilhas do Senhor;
Meu guia é, segui-LO-ei,
E sempre lhe darei louvor.
Oh! gloriosa comunhão!
É inefável seu amor!
Não mais extraviado estou,
Jesus agora é meu Pastor.
Sobre o Senhor me reclinei,
O seu amor me cativou;
O meu caminho abandonei;
Da maldição me resgatou.
Escuto a sua meiga voz:
Segura a minha a sua mão;
Seu rosto vejo, e sem temor,
Com Ele ando em comunhão.
Imaculado é Ele só,
A quem desejo adorar;
Convida-me meu Precursor
A seu exemplo imitar.
Um dia chegarei ao fim
Da minha peregrinação;
Que alegria a Cristo ver!
O alvo desta vocação.
Copyright→ ©
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291. A Tua Vontade, Meu Senhor
A tua vontade meu Senhor,
A minha fortaleza é,
Como refúgio do furor;
Nela apoio a minha fé.
A tua vontade, meu Senhor,
Dos males veio me libertar;
Cativo sou do teu amor,
E jamais quero me apartar.
A tua vontade, Pai, me deu
Uma esperança imortal,
Qual ânc’ra firme além do véu,
Resistirá ao temporal.
A tua vontade, meu Senhor,
Alegremente cumprirei;
Até a morte me chamar
Obediente ser-Te-ei.
meter→ 10, 19, 18

292. Um Coração Dá-me, Senhor
Um coração dá-me, Senhor,
Terno e cheio de amor;
Um coração que vence o mal,
De proceder celestial.
Concede a este ser um sentimento bom,
Com graça enche-me de terna compaixão;
Um sábio coração vazio de amargor.
Dá-me tal coração, oh! meu Senhor!
Oh! Guarda-me do vil pecar,
Quando no mal eu me encontrar;
Com teu poder ensina-me
A obedecer ao teu mandar.
Ajuda-me a esquecer as culpas sem razão,
Mostrando em meu ser qual Cristo o perdão;
A vida pura ter ’té mesmo pela dor:
De limpo coração, faz-me Senhor!
Um coração disposto a amar,
De inspiração pra perdoar;
Sacrificar com mansidão
E ter prazer na retidão.
Desejo acompanhar os que padecem dor
E dar a mão fiel ’té a meu agressor;
Em todo seu afã quero participar
Com terno coração no meu andar.
Copyright→ ©
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meter→ 10, 19, 26

293. No Meu Coração, Senhor
No meu coração, Senhor,
Sinto doce, terno amor,
Porque Tu me tens falado,
Paz eterna me tens dado;
Minha vida, pois, aqui
Bem segura está em Ti.
Em teus braços salvo sou,
De cuidados livre estou,
Porque teu amor divino
À minh’alma dá descanso,
E a vida sempre aqui
Bem segura está em Ti.
Libertado por Jesus,
Tenho vida, paz e luz;
Por remate tão amargo!
O resgate já foi pago;
Meu entrar nos céus ali
Bem seguro está em Ti.
Escondido em Ti, Senhor,
Quero andar em teu temor,
Sempre em Ti permanecer,
Ser-Te fiel até morrer
E meu lar então ali
Estará seguro em Ti.
Copyright→ ©
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294. Oh! Mantém-me Verdadeiro
Oh! mantém-me verdadeiro,
Sempre fiel ao teu querer,
Que medite em teus conselhos,
Humilhando o meu ser!
Dá-me um puro coração, Sempre fiel ao teu amor;
Eis a minha oração: Ser fiel a Ti, Senhor.
Eu anseio a vitória,
Teus favores já são meus;
E estou fortalecido;
Alimento-me dos céus.
Quando aqui eu sou provado,
Submissão quero mostrar;
A doçura do descanso
Faz minh’alma desfrutar.
Verdadeira, bem constante
É tua força em meu andar;
Esforçando-me prossigo
Para o prêmio alcançar!
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 25

295. Já Vaguei por Entre as Trevas
Já vaguei por entre as trevas,
Não sabendo de Jesus;
Mas ouvi eu a mensagem;
Oh! que paz gloriosa luz.
Que prazer, que prazer!
Satisfeito nEle estou;
Seu Espirito não falha,
Minha alma sustentou.
Dei a Ele os direitos
Desta vida até o final;
Nada perco em cedê-la,
Ele é glória divinal.
Já provei que Ele é forte,
E bem sei sempre será;
Nunca muda, é eterno,
Ele não me falhará.
Que prazer eu tenho em Cristo!
Dos grilhões já me livrou;
Eu anseio aqui segui-LO,
Ao que por mim se ofertou.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 19

296. Ó Cristo, em Ti Agora Achei
Ó Cristo em Ti agora achei
O que faltava a mim;
A paz que tanto desejei
Me concedeste ao fim.
Agora quem me satisfaz
És Tu, meu Sumo Bem;
O gozo vida, paz e amor
A mim de Ti provém.
Tranqüilidade procurei
Sem me lembrar de Ti,
Mas teu amor me apareceu,
Descanso descobri.
Às fontes deste mundo fui,
Amargas todas são;
Mas Tu me saciaste a mim:
Achei consolação.
meter→ 10, 16, 35

297. Despedimo-nos, ó Cristo
Despedimo-nos, ó Cristo,
E transborda o coração
Do conforto e regozijo
Desta santa comunhão.
Seja viva nossa oferta
Dada a Ti por teu amor,
E um cheiro suave suba
Sempre, sempre a Ti, Senhor!
No futuro ainda oculto
Nos esperam provações;
Dá-nos teu favor divino,
Guarda-nos nas tentações!
Neste mundo ainda imperam
Trevas sobre os mortais;
Oh! que estes em nós vejam
As virtudes imortais!
Entre os irmãos sigamos
Teu exemplo de amar;
Nos governe a lei “Bondade,”
Para os lábios adornar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 18, 23

298. Ensina-me, Pai, a Orar
Ensina-me, Pai, ensina a orar:
Este é meu rogo, vem me ensinar.
Desejo tanto mais conhecer;
A tua vontade, o bem fazer.
Seja sincera minha oração
Entre os cuidados do terrenal.
Homens perdidos, almas em dor,
Preciso sempre orar com fervor.
Ensina-me, Pai, ensina a orar;
Tu és meu alvo no meu andar;
Esta confiança não vai falhar,
Ensina-me, Pai, ensina orar.
Que permaneça em Ti Senhor;
Este é meu rogo, meu Salvador.
Outra vez peço do teu poder
Em tudo para assim vencer.
Copyright→ ©
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299. Mestre, Fala
Mestre, fala em voz doce,
O teu servo aqui está
Esperando ansioso
As palavras ternas já;
Eu escuto, Rei da luz,
Fala, pois, ó bom Jesus!
Mestre, fala em voz clara,
Faze-me saber quem sou,
Para achar-me sempre pronto,
Junto a Ti, após quem vou,
Com tua grei, ó bom Pastor!
Descansar em teu amor.
Mestre, fala sou indigno,
Ouve minha oração;
Os anelos Tu bem sabes
Deste pobre coração;
Sabes o que é mister,
Cumpre em mim o teu querer.
Mestre, fala e me ajuda
À tua meiga voz ouvir
E obedecer-Te sempre,
Pois almejo Te seguir.
Eu escuto, ó Senhor!
Fala-me em teu amor.
meter→ 10, 17, 25

300. Inclina, ó Pai
Inclina, ó Pai, atende a este pobre
Que em angústia vem a Ti clamar;
Oh! me dirige, estou em desespero;
Refúgio em Cristo quero desfrutar.
E a paixão com este orgulho humano,
Sacrificá-los faze-me, ó Deus;
E livra-me da natureza astuta;
Eu quero estar na Rocha que é Jesus.
Ao vir a dor e nuvens me cobrirem,
E meu impulso for Te questionar;
Eu quero ter a conclusão bem sábia:
“Quem sou aqui? Da Rocha duvidar?”
Ao ser tentado em horas de fraquezas
E pela turba ao Mestre meu negar;
Eleva-me para o sublime posto,
Pois nessa Rocha quero eu estar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 32

301. Humilde aos Teus Pés
Humildes, aos teus pés em oração,
Concede-nos, Senhor, tua aceitação;
Oh! lava-nos e dá o teu socorro já!
A nossa alma está contrita , ó Deus!
Tememos o poder do tentador;
Ensina-nos a andar no teu temor!
Confiamos, ó Senhor, no sangue remidor,
Selo do teu amor, sim, nosso Deus!
Protege e livra-nos de todo o mal,
Dá teu Espírito como sinal;
Com teu favor, ó Deus, visita os filhos teus,
Guia os passos seus em teu amor!
Buscamos-te, Senhor, de coração;
Deixamos para trás tudo que é vão.
Opera teu poder, até poderes ver
Jesus em nosso ser, rogamos-Te.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 22

302. Faze-nos Saber
Deus, nós procuramos teu socorro pela fé,
Há perigos cada dia, graça nos provê.
Faze-nos saber como orar, velar;
Forte é o poder das trevas, ensina-nos a orar.
Na quietude juntos aos teus pés nos dá poder
Fica, Pai, conosco; só assim vamos vencer.
Deus, as grandes asas do cuidado teu mantém
Pois existem tantos males que nos sobrevém.
Pai, responde agora com Espírito de luz
Nossas orações, nos dando graça para a cruz.
Copyright→ ©

303. Achar-Te Quero, ó Meu Deus
Achar-Te quero, ó meu Deus,
Mais uma vez em oração;
É impossível caminhar
Aqui sem tua forte mão.
Anseio teu manancial;
Sedento estou, Senhor, de Ti!
Meu todo és, o meu viver.
Bem perto vem estar, ó Pai, de mim.
Tu és meu gozo, ao orar.
Faz-me sentir-Te junto a mim,
Reanimar o coração;
Vem despertar minha atenção.
Imenso é o teu favor,
Alcança e cobre os erros meus,
Com gozo posso eu, então,
Fazer a Ti outra oração.
Amigo na tribulação,
Do peregrino a caminhar;
Escudo és no meu temor.
Ó vem de mim, mais perto estar!
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 12

304. Ficai Aqui, Eu Vou Adiante
“Ficai aqui, eu vou adiante orar.
A minha dor só Deus vai suavizar.
Rogai por mim, estai em oração;
Ali eu vou buscar consolação.”
“Oh! Pai dos céus, a hora aqui chegou.”
Que dor atroz! ’Té sangue ali suou!
“Oh! Deus de amor, concede graça a mim:
Quero cumprir a tua vontade sim.”
Escuridão, que solidão sem par!
O Cristo está com rogos a clamar.
Não posso eu tal ato entender;
Somente Deus podia O socorrer.
Amigos seus, tristeza os venceu;
Vendo o Mestre o coração doeu.
“Ponde-vos só uma hora a rogar;
Oh! ajudai-me as trevas enfrentar.”
Oh! contemplemos a grande aflição
De Jesus Cristo que nos traz perdão;
Tão alto preço consumou na cruz,
A nós trazendo vida, paz e luz.
Copyright→ ©
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305. Bem de Manhã
Bem de manhã Te buscarei;
À minha prece atento vem;
Não Te detenhas, ó Senhor!
De Ti minh’ alma sede tem.
Eu venho a Ti, Meu Redentor;
Encontro em Ti descanso e paz;
Oh! quantas vezes já provei!
Pra socorrer-me pronto estás.
Ao incorrer na correção,
Por mui feliz julgar-me-ei,
Quem amas Tu corrigirás;
Amor paterno fruirei.
Por tua palavra lava-me,
Ó Deus, mais forte faz-me ser;
Da minha alma guarda o mal,
Pois forças novas quero ter.
O teu amor constrange-me,
A obedecer à tua lei;
Sou preso sempre ao teu querer,
Meu Salvador, Supremo Rei.
Copyright→ ©
meter→ 10, 19, 12

306. Oh! Quão Doces São e Belas
Oh! quão doces são e belas
As palavras de Jesus,
Caminhando ao seu lado
E levando a nossa cruz;
Mas nós não podemos ser
Fortes para o mal vencer
Nem a Ele conhecer,
Sem velar, também orar.
Sempre orai e velai!
Sim velai e orai!
É mister a oração
Porque vem a tentação.
Se o sol com claridade
Alumia nosso andar,
Não devemos esquecer-nos
De velar, também orar;
Pois perigos sempre há,
O inimigo perto está,
Mas Jesus ajudará
Quem velar, também orar.
Quando nós estamos tristes,
Sempre há consolação;
No Senhor ficamos fortes
Pra vencer a tentação.
Nós havemos de achar
Graça para continuar,
A carreira terminar
Em velar, também orar.
Copyright→ ©
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307. Sempre Orando no Espírito
Sempre orando no Espírito,
Nunca vamos desmaiar,
Pois Jesus, o Onipotente,
Vive pra nos resguardar.
Sempre orando e velando!
Deus auxílio nos dará;
Mui queridos são seus filhos,
Seus pedidos ouvirá.
E nos dias mais sombrios,
Recorrendo à oração;
Mesmo em horas de tristezas,
Vamos ter consolação.
Ao vencermos o maligno,
Não deixemos a oração;
Deus com graça nos sustenta,
Dando-nos a proteção.
Se rogarmos com instância,
Cristo nos atenderá;
Pra valer-nos no combate,
De vigor nos proverá.
Copyright→ ©
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308. Um Curto Tempo de Velar
Um curto tempo de velar com Cristo,
Um dia eterno de descanso e paz.
Orando mais para enfrentar perigos,
É o que a nós eterna glória traz.
Sejamos, pois, valentes no conflito;
Brilhantes sejam nossas luzes, sim!
O Salvador com terna voz nos manda:
“Velai, orai na curta vida aqui.”
Um pouco mais seguindo-O na luta,
Depois, enfim, a glória imortal;
Um pouco mais, sofrendo o desprezo,
Depois, então, a vida celestial!
Um pouco mais de lidas e tristezas,
Depois a calma do tranqüilo lar.
Um pouco mais, negando o humano,
Depois no céu a bênção desfrutar.
composer→ Geo. C. Stebbins
meter→ 10, 11, 30

309. Doce é partir
Doce é partir, vencendo a morte, a dor;
E eternamente estar com o Senhor.
Não lamenteis, pois ei-lo triunfal
Junto com Cristo a glória é divinal.
Os céus fruir! as lutas cessam cá,
O Salvador tem seu amado lá.
No alvorecer, vencida a morte então,
É a promessa da ressurreição.
Deus assim quer que cesse o labutar,
Há gozo e paz com Cristo no seu lar.
Copyright→ ©
meter→ 10, 15, 14

310. Aguardando o Dia Estás?
Aguardando o dia estás,
Que foi prometido,
Em que Cristo voltará
Aos seus escolhidos?
Eis o dia vai raiar!
Quando Cristo há de voltar;
Serve- O sempre, sem cessar,
Fiel velando, orando.
Todo o reino terreal,
Seu poder, vanglória,
Humilhado até o pó
Vai ser nessa hora.
Olha! os cuidados vãos,
Ilusões, prazeres,
Podem teu amor roubar
De a Jesus servires!
Oh! bendito quem retém
Vero amor constante,
Neste longo vigiar,
E no bem, triunfante!
Copyright→ ©
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311. Meu Redentor e Salvador
Meu Redentor e Salvador benigno
Só o teu sangue pode resgatar;
Graça concede para consagrar-me
Em Te servir e sempre agradar.
O ser humano tão cruel, vaidoso
Ao erro quer levar-me e prender;
Rogo tua força para sujeitar-me
À tua vontade, o teu servo ser.
Quão duro é meu coração e frio!
Sem Ti, sem teu amor e compaixão;
Teu bom Espírito, oh! queiras dar-me,
E o poder da tua santa unção.
Quero crescer em graça e virtude,
Limpo de coração contigo andar;
Pois me lavaste por teu próprio sangue,
Tal foi teu grande amor pra me salvar!
Oh! me ajuda a andar na tua presença,
De coração perfeito obedecer;
Quer no falar, sentir, ou nos meus atos
Teu nome excelso possa engrandecer.
Copyright→ ©
meter→ 10, 11, 32

312. Lava-me, ó Jesus
Lava-me, ó Jesus, no sangue teu;
Cordeiro redentor, resgate meu!
Das nódoas quero ser livre no coração;
Preciso em meu viver do teu perdão.
Lava-me, ó Jesus, do vil pecar,
Desejo ante Ti puro ficar;
Deixa o sangue teu a mim se aplicar
Para o pecado meu aniquilar.
Lava-me, ó Jesus, de todo o mal;
Tenho na tua cruz fonte perenal!
Tão perto Tu estás, tranqüilo em Ti estou;
Pureza Tu me dás, e salvo sou.
Lava-me, ó Jesus, em Te adorar;
Nada de Ti, meu Deus, quero ocultar.
Tudo que tenho e sou entrego a Ti, Senhor;
Tua morte me mostrou divino amor.
meter→ 10, 10, 22

313. Senhor, Atende ao Meu Clamor
Senhor atende ao meu clamor:
À minha oração!
Pois minha prece a Ti farei
Na grã tribulação.
Perplexo, a desassossegar,
Meu coração, ó Deus!
Eleva-me a meditar
Nos bons conselhos teus.
Tens sido o meu refúgio, sim,
Por teu poder, Senhor;
E contra o inimigo audaz
Meu grande defensor.
No tabernáculo teu, em paz
Pra sempre habitarei,
À tua sombra a confiar,
Eu me esconderei.
Ouviste o que prometi
Perante Ti, Deus meu;
E deste-me a desfrutar
O bem do povo teu.
meter→ 10, 17, 15

314. Nós Curvamo-nos, Ó Cristo
Nós curvamo-nos, ó Cristo!
Adorando na tua luz;
Contemplando os emblemas,
Relembrada é a cruz.
Lembra-nos, lembra-nos
Da tua morte sobre a cruz!
Que vejamos nos emblemas
Teu amor por nós, Jesus.
Em aquela noite escura,
Ele a sós ao Pai orou,
E o cálix de amargura
Por nós todos, sim, tomou!
Conduzido até o monte,
Nossas culpas carregou;
Pendurado em agonia,
Redenção por nós comprou.
Sim, é Cristo que nos ama!
Os pecados nos tirou;
E a Ele graças damos;
Com amor nos resgatou.
Copyright→ ©
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315. Dos Céus e Glória
Dos céus e glória, do seu trono e resplendor
Desceu ao mundo nosso Redentor;
Qual cordeiro mudo ante seu tosquiador,
Cristo no Calvário, teve a nossa dor.
Cristo meu bom Mestre,
Tu morreste em meu lugar;
Faze que eu Te sirva,
Gratidão provar.
Maniatado foi levado a sofrer,
Ante o pretório vis açoites ter.
Rei dos céus Ele era, mas sofreu com mansidão;
Pela sua morte, nos legou perdão.
Não aflijamos o benigno Salvador,
Que deu sua vida pelo pecador.
Íamos indefensos ao sepulcro e perdição,
Mas em Cristo agora temos redenção.
Vinde ao Cordeiro contristados de sofrer,
Contai-Lhe as mágoas, há de vos suster.
E as vossas faltas o Senhor perdoará;
Salvos ao seu Reino vos conduzirá.
Copyright→ ©
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316. Olhando o Lenho Crucial
Olhando o lenho crucial
Em que morreu Jesus, meu Rei,
Às honras, vida mundanal
Desprezo eterno votarei.
Ó não permitas, meu Senhor,
Que me glorie mais, senão
Na morte do meu Redentor,
Que me salvou da perdição.
Olhai! pois, da sangrenta cruz
Torrentes de tristeza e amor!
Que dor! que amor! do meu Jesus,
Por mim, seu vil perseguidor.
Se o mundo inteiro fosse meu,
Mesquinha oferta ao Redentor
Seria, pois na cruz venceu
Minh’alma e todo o meu amor.
meter→ 10, 19, 18

317. Tu és Digno
Tu és digno, Tu és digno,
Ó bendito Rei Jesus;
Do melhor a Ti daremos,
Como os anjos lá nos céus;
Oh! ajuda-nos a dar-Te
O louvor precioso aqui,
Ressoando os hinos celestes
Em adoração a Ti.
Pois nos redimiste
Para Ti, ó Cristo,
Por teu sangue no Calvário,
E em Getsêmani.
Tu és digno, ó Cordeiro,
Que por nós vieste a morrer;
Digno és das nossas vidas;
De tua vida reviver;
Toda a honra, força e glória,
Te rendemos nós, os teus;
Sim, pra sempre Tu és digno,
Ó Jesus, a Luz dos céus.
Copyright→ ©
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318. Oferta de Amor
Oferta de amor, sua vida, a redenção;
Sofreste, ó Salvador, por mim a rejeição.
Tão pouco valho aqui, mas deste o todo a mim.
Os anos tão cruéis, de tão grande labor;
Pensando nos mortais, morreste, ó Salvador;
Eterno devedor, sou teu, ó meu Pastor.
A mesa celestial, provida para nós;
Especiarias tais, com tua doce voz!
Banquete divinal, perdão nos é total.
Então eu sempre irei seguir-TE redentor;
Oferta a Ti trarei, aceita o meu amor!
O mal já rejeitei, só quero a Ti meu Rei.
meter→ 10, 15, 16

319. Em Humildade, ó Deus
Em humildade, ó Deus,
Teu rosto a buscar,
Chegamos em sincero amor
A Cristo a adorar.
Qual pão seu corpo foi
Partido para mim;
Seu próprio sangue foi na cruz
Vertido para mim.
Exausto Ele chegou
Ao Calvário com dor,
Ali cravado foi na cruz
Tal qual um malfeitor.
Opróbrio e desdém
Do mundo aqui sofreu;
As nossas culpas carregou,
Por nós Jesus morreu.
Participamos, pois,
Em doce comunhão,
Do sacrifício de amor,
Excelsa oblação.
Copyright→ ©
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320. Sou Remido, Não com Ouro
Sou remido, não com ouro,
Foi o sangue de Jesus.
Tal resgate não tem preço;
Filho amado do bom Deus.
No Calvário vejo o amor
Do Senhor Jesus por mim;
Sendo Ele inocente,
Verteu seu sangue carmesim.
Sou comprado, já não quero
Procurar o meu prazer;
Os deleites desta vida
Nada podem me valer.
Sou remido pra que use
Tempo e talentos bons,
No serviço do Meu Mestre,
Que me confiou tais dons.
Sou remido, que bondade
Meu Senhor por mim mostrou!
O Cordeiro imaculado
Meus pecados apagou.
Copyright→ ©
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321. Buscou-me com Ternura
Buscou-me com ternura
Jesus, o bom Pastor;
Achou-me na miséria,
Salvou-me com amor.
No céu cantaram de prazer
Os anjos, sim, o seu querer.
Oh! que amor glorioso!
Preço tão grandioso!
Que Jesus por mim na cruz pagou;
Inaudita graça me mostrou.
Jesus mostrou-me as chagas,
Que em meu lugar levou;
Coroa, mas de espinhos,
A cruz que suportou.
Que poderia em mim ver
Pra tais afrontas padecer?
Enquanto as horas passam,
Eu tenho gozo e paz;
Aguardo meu bom Mestre,
Que tão feliz me faz!
A mim Jesus virá buscar,
Então nos céus irei morar.
meter→ 10, 16, 15

322. Faze o Que Queres
Faze o que queres, Senhor, em mim;
Tu és o Oleiro, sou barro enfim;
Molda e forma este meu ser,
Corpo e alma ao teu querer!
Faze o que queres, Senhor, em mim;
Neste momento sonda-me, sim!
Puro, mais puro, eu quero ser,
A semelhança tua obter.
Faze o que queres, Senhor, em mim;
Sou fraco encontro lutas sem fim!
Dá-me poder já no coração
Por tua divina, bondosa mão.
Faze o que queres, Senhor, em mim;
É teu direito, criaste-me.
Meu ser transforma, até se ver
Cristo somente em meu viver.
meter→ 10, 17, 16

323. Eu Andava Desgarrado
Eu andava desgarrado,
Como ovellha, sem pastor.
Longe de meu Pai celeste,
Careci do Redentor.
Resgatado por Jesus,
Pelo sangue que verteu;
Prova seu amor eterno
Tudo o que sobre a cruz sofreu.
Eu rumava à morte eterna
Sem podê-la evitar;
Do poder da sepultura
Cristo veio me livrar.
Desonrar o teu bom nome
Jamais quero, ó Jesus!
Faze-me um ser humilde,
Forte pra levar a cruz.
meter→ 10, 18, 24

324. Sentimos Novamente Gratidão
Sentimos novamente gratidão,
Aqui na tua presença, ó Senhor!
Porque, pra conseguir-nos teu perdão,
Morreu Jesus, o nosso Salvador.
Foi o Cordeiro, a oblação veraz;
Preço divino pela expiação.
Seu sofrimento trouxe-nos a paz,
Quando morreu por nossa transgressão.
Emblema é do corpo seu o pão
Por nós partido oferta de amor,
O qual nos une em santa comunhão,
Numa família só a do Senhor.
Tomando o cálix, como nos mandou,
Em sua memória; a participar,
Comove-nos, pois Ele expiou,
Dando seu sangue para nos salvar.
meter→ 10, 10, 26

325. Aos teus Pés, ó Deus, Curvados
Aos teus pés, ó Deus, curvados,
Damos graças por Jesus;
A presença dos emblemas
Lembra-nos da sua cruz.
Faze-nos, como ao pão,
Um só corpo em Jesus;
Dá-nos pelo cálix bênção,
Comunhão na tua luz.
Recordamos do cenáculo,
Da mensagem que Ele deu,
Do seu corpo por nós dado
E do sangue que verteu.
Em Getsêmani, orando,
Suor qual sangue derramou;
Quando ali tomou o cálix,
O teu anjo O confortou.
Dos pecados já lavados
Pelo sangue do Senhor;
Suba, em ações de graças,
Ao excelso Deus, louvor!
meter→ 10, 18, 19

326. A Glória do Seu Lar Celestial
A glória do seu lar celestial Jesus deixou;
As nossas culpas veio expiar, amor real.
Inumeráveis males suportou,
Por nossa redenção se ofertou.
“Quero fazer a tua vontade, Pai, a minha não”;
Lá em Getsêmani assim orou, em aflição;
Na sua cruz a maldição levou,
E com seu Pai nos reconciliou.
Três horas lá o sol escureceu e não brilhou;
Entre os dois ladrões Ele sofreu, sim, expirou;
E sob a sombra do tristonho céu
Com sangue seu, atravessou o véu.
Por nós morreu e do temor mortal nos libertou;
Sobre o sepulcro Ele triunfou: ressuscitou!
Dentre os mortos as primícias é,
A nossa esperança pela fé.
Copyright→ ©
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327. Tenho Só Uma Vida Aqui
Tenho só uma vida aqui,
E passando está qual vapor!
Antes que chegue o dia a seu fim,
Eu desejo lutar com valor.
Uma vida, e só,
Posso eu entregar ao Senhor!
Esta vida darei,
Ganharei seu eterno favor.
Poderei esta vida perder
Para cem vezes tanto ganhar;
Essa escolha, pois, quero fazer,
E morrendo, o melhor vou herdar.
Oh! quão brancos os campos estão!
Minha vida portanto darei;
Os contemplo com grã compaixão,
E o pouco que posso farei.
Mesmo pobre esta vida Lhe dou,
Não desejo o mundo ouvir;
Só a Cristo darei o que sou,
E com Ele eu vou prosseguir.
Copyright→ ©
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328. Oh! Vai, Irmão, Querido
Oh! vai, irmão querido, fruir a recompensa;
Aqui obedeceste, gloriosa Salvação.
Deixaste um vazio, com Deus agora gozas,
Contemplas a resposta da tua oração.
Aqui, ficam saudades da tua fidelidade;
Que bom exemplo temos, nos traz consolação.
Que gozo traz à alma, tão santa amizade,
Partiste estás com Cristo; que doce comunhão!
Tão doces os momentos, que juntos nós passamos,
O fruto da Verdade, nos filhos de Sião.
Descansa, ó guerreiro, um dia nos veremos,
E juntos cantaremos ao Pai em gratidão.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 17

329. Morra Tudo Que Me é Caro
Morra tudo que me é caro,
Tudo que do mundo vem!
Quero só ser aprovado
Por Jesus meu Sumo Bem.
Quero, sim, ser aprovado,
Em Jesus favor reter;
Eis a norma que me rege,
Faz-me todo mal vencer.
Doce é pensar em quando
Cristo, na sua compaixão,
Me mostrou tão claramente
Que há nEle salvação.
Neste mundo tão escuro
Possuindo o amor de Deus,
Nosso lar, embora humilde,
Há de ter a luz dos céus.
Copyright→ ©
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330. Anelo Conhecer-Te
Anelo conhecer-Te mais e mais;
Bem perto atrair-Te ao orar,
Para escutar, Senhor, tua clara voz,
E meu prazer será Te acompanhar.
Anelo andar contigo e servir,
Inteiramente depender de Ti;
Melhor a tua vontade conhecer,
E ter os benefícios no meu ser.
Anelo eu contigo sempre estar,
E aos teus pés curvado adorar;
No teu cuidado desfrutar a paz,
Confiante sempre que me guardarás.
Anelo achar o belo na tua lei
Para seguir teus passos, ó meu Rei!
Dos meus anseios este é o maior,
Face a face ver-Te, meu Senhor.
meter→ 10, 10, 26

331. Jesus Virá
Jesus virá temos a promessa;
Quando! não nos fez saber;
Há de achar-nos apercebidos,
Nessa hora em que vier?
Oh! estaremos velando irmãos,
Quando nos voltar Jesus?
Habitaremos com seus remidos,
Salvos, no país de eterna luz.
Se ao romper desse dia faustoso,
Um por um, Deus nos chamar;
Ao devolvermos os seus talentos,
Vai fiéis nos encontrar?
Sim, entraremos no lar celeste,
Quando Ele regressar;
Se bem usarmos os bens do Mestre,
Vamos no seu gozo entrar.
Os que velarem, fiéis a Cristo,
Bem-aventurados são;
Juntos com Ele na pátria eterna,
Eles salvos viverão.
meter→ 10, 15, 27

332. Ao Ver Chegando o Fim da Vida
Ao ver chegando o fim da vida,
A morte, o vale da escuridão,
Não temerei pois com Cristo ando,
Ele é meu Guia meu Guardião.
Embora escura na minha frente
A senda onde hei de passar,
A luz da alva é mui brilhante,
Eterno dia me vai raiar.
Sim, Jesus Cristo pagou o preço,
Baniu da morte a escuridão;
Da lei livrou-me e do castigo
Que tem perdido seu aguilhão.
Bendita aurora, bendito dia
De ver Jesus que me tanto amou!
Adorarei quem tirou a mancha
Dos meus pecados e me salvou.
Copyright→ ©
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333. Eis Uma Voz do Passado
Eis uma voz do passado:
Jesus em glória virá!
Deus, no seu livro sagrado,
Esta promessa nos dá.
Inda que o mundo descrente
Sua palavra negar,
Cristo virá de repente
Em majestade a reinar!
Cristo virá com os anjos do alto;
Glória e louvor ao Cordeiro de Deus!
Eis nesse dia faustoso,
Reis e nações chorarão,
Vindo Jesus com seus anjos
Num glorioso clarão.
Vem o momento sublime!
Guerras então cessarão;
Lutas e lidas parando,
Paz e justiça virão!
Pai de amor infinito,
Seja-nos dado a ver
Jesus, bendito Cordeiro,
Resplandecente descer!
Este instante aguardando,
Vamos constantes velar
Até o dia em que Cristo
Consigo nos ajuntar.
meter→ 10, 17, 35

334. Deus de Betel
Deus de Betel, por tua mão,
Nos supres pão dos céus;
Tens sido sempre dos fiéis
O verdadeiro Deus.
Os nossos votos, orações
Fazemos ante Ti;
Como amparaste outros já,
Sê nosso amparo aqui.
Nos dias maus ajuda-nos,
Dá-nos do céu maná;
Ao nosso ser interior
As vestes brancas dá.
A tua sombra guarde-nos,
Durante o nosso andar!
Até ao lar do eterno Pai
Nossa alma em paz chegar.
As nossas petições a Ti
Te dignes de ouvir,
E Tu serás o nosso Deus
No perenal porvir.
meter→ 10, 17, 15

335. Quando Surgirem no Fim
Quando surgirem no fim os sinais
Do que Jesus profetizou,
Vossa cabeça erguei e clamai:
Jesus trará redenção!
Cristo virá com grão poder
Para reinar por mil anos aqui;
E humilhará a todo ser
Que a Ele não quis servir.
Que nos encontre fiéis em cumprir
O seu querer sem desmaiar.
Assim podemos no eterno porvir
Em sua presença estar.
Perto, mais perto do dia final
E da fatal desilusão,
Que nos achemos livrando do mal
Aos que anelam perdão.
Todos os reinos do mundo cairão
E seu poder vai se extinguir;
A terra toda se converterá
Em uma pátria feliz.
meter→ 10, 11, 16

336. Impelido pelo Amor
O Deus dos céus a mim chamou,
Sua mensagem me alcançou;
E a voz soava qual clarim,
Ao coração, chamando a mim.
Sim, impelido pelo amor,
A paz aos homens vou propor.
Há esta chama de paixão
Ardendo em meu coração.
Ouvi ovelhas a balir,
Vi cordeirinhos sucumbir;
Cair nas mãos do opressor;
E respondi: “Eis-me, Senhor.”
Não duvidei que fosse eu;
Sua voz a mim me constrangeu.
E outra vez eu repeti:
“Ó meu Senhor, eis-me aqui.”
Eis minha vida no altar
Ao teu serviço a ofertar.
Nas tuas mãos tens-me, Senhor,
Pois teu querer é bem melhor.
Copyright→ ©
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337. Oh! Levantai, Irmãos, os Olhos
Oh! levantai, irmãos, os vossos olhos
E vede os campos brancos pra ceifar;
As almas ajuntai em santos molhos;
O Mestre vos convida a trabalhar.
Os olhos à seara levantai,
Tão grande é, tão grande é:
Para salvá-la, ide trabalhar;
Não tendes fé, não tendes fé?
Por que ficais com vossas mãos ociosas?
Enquanto há lugar para colher;
No mundo muitas almas preciosas,
Sem esperança em Deus vão se perder.
A flor da vossa vida está passando,
Desponta no poente o arrebol;
A voz do Mestre ainda convidando,
Pois sem demora vem o pôr do sol.
Copyright→ ©
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338. Contigo em Paz
Se porventura temos de sofrer,
Ou qualquer coisa nos entristecer;
Oh! nos ajuda a pacientes ser,
E dá-nos paz.
Oh! que vantagem há em só viver,
Sem Ti, sem esperança e sem prazer!
Pois cada vez mais triste há de ser,
Sem tua paz.
Quando os nossos dias tristes são,
Buscando a tua face em oração,
Sinceramente e com gratidão:
Teremos paz.
Assim, queremos teu nome elevar,
E cuidadosamente caminhar
Até entrarmos para descansar,
Contigo em paz.
meter→ 10, 10, 15

339. Senhor Jesus, a Noite Está
Senhor Jesus, a noite está chegando,
Eu bem queria o pôr do sol deter;
Há campos brancos e nações chamando;
Mal comecei, há tanto que fazer!
Se me chamares no auge da seara
A respigar onde alguém já ceifou
Ou ao deitar os feixes na tua eira,
Ajuda-me a responder: “Aqui estou!”
Se for de noite quando Tu voltares,
Ou ao romper da alva for até,
Ou quando então no reino teu entrares
De mim, Senhor, de mim, Senhor, oh! lembra-Te!
Serviram-Te os servos teus antigos
Expostos à geada, ao calor,
Também no mar passaram por perigos!
Almejo eu tal fé e tal amor.
Unge-me, Deus, irei com os ceifeiros
A recolher o precioso grão,
Aonde nos celestiais celeiros
Nem traça, nem ferrugem há e nem ladrão.
Contente anunciarei o evangelho,
Embora dos teus servos o menor;
Só um lugar humilde eu anelo
Com eles e contigo, Salvador.
Hei de gastar meus dias Te servindo!
Vivificou-me tua lei sem par;
Se ao teu voltar, no pó estiver dormindo,
Acorda-me para contigo habitar.
meter→ 10, 11, 28

340. Atende ao Meu Clamor
Atende ao meu clamor!
Almejo descansar;
Imploro-Te, ó Salvador:
Comigo vem estar.
Atende ao meu clamor!
Quão oprimido estou!
Eu venho a Ti, um pecador,
Necessitado sou.
De ti eu longe andei,
Segundo o meu prazer;
Os meus caminhos já deixei,
Oh! vem em mim viver!
Deleites temporais
Tão logo acabarão;
Achei aquilo só em que
Não há consolação.
Já vem a escuridão,
Ampara-me, Senhor!
Eu chego a Ti em contrição,
Aceita-me em amor.
Copyright→ ©
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341. Ouve o Apelo
Ouve o apelo do bom Mestre
Vem a tempo pra lidar,
Antes que as trevas cheguem,
Oh! vem sem mais demorar!
Sonhos fúteis pois não valem,
Olha a ceifa pronta lá,
Que te chama ao trabalho,
O sol vai caindo já.
Chamam-te, Chamam-te,
Ouve! é o Mestre da seara,
Ele chama, chama-te.
Sê atento à voz de Cristo:
Chama outra vez Jesus;
Inda não te compadeces?
Desmaiando vai a luz.
Posto que a sega tarde,
São tão poucos pra colher!
Sabes tu que a demora
Faz-Lhe o coração doer.
Pressa! a noite vem chegando,
Inda podes trabalhar;
Tu tens visto os campos brancos
Com o seu cruel penar.
Ouves o chamar de Cristo,
Vês os poucos pra segar!
Seu convite não te toca?
Almas podes conquistar.
meter→ 10, 17, 34

342. Sonda-me, Deus
Sonda-me, Deus, pra conhecer
Meus atos como são;
Queiras então me revelar
Como é meu coração.
Sonda também o meu pensar,
Os males que tiver;
Tudo que escondido está,
Mas Tu o podes ver.
Sonda ’té conheceres bem
Tal qual teu servo é;
E em amor perante Ti
Prostrar-me-ei com fé.
Assim então aprenderei
O que mal inda sei:
O insondável, puro amor
Que Deus em Cristo é.
meter→ 10, 17, 15

343. Eu Quero Ir com Cristo
Eu quero ir com Cristo
Ao campo a buscar,
Ovelhas suas perdidas,
Trazê-las ao seu lar;
Com Ele há vera causa
Não digam “ousadia”
Ou “perda só,” pois Cristo
É quem me impele a ir.
Chamada digna é
Viver por outros, tudo dar;
A confiança sua reter,
O Evangelho anunciar.
A história da sua graça
Desejo lhes contar,
Ser uma luz no mundo
Por onde eu passar.
As multidões perecem
Por não O conhecer;
Ó Deus! “que vera causa”!
Não quero me deter.
Espírito mais puro
Almejo possuir,
Um coração constante
Em tudo resistir.
Atrai-me o exemplo
De Cristo que serviu;
O bom Pastor amado,
Por outros tudo deu.
meter→ 10, 15, 33

344. Pai Bondoso, Ouve
Pai bondoso, ouve minha oração;
Faz teu servo digno desta vocação.
Manso e humilde Mestre, dá-me de teus dons;
Quero andar pra sempre nos teus passos bons.
Eu de Ti careço vem em mim brilhar;
Faz-me em teu Reino, amplamente entrar.
Dá-me de tua graça de tudo és Senhor;
Semearei a vida pelo teu amor.
Aos teus pés atento, posso bem saber;
Perderá a vida quem a quer reter!
Faz o amor de Cristo em mim habitar;
E, morrendo, possa muito fruto dar.
Santo Pai, preciso ’inda mais saber,
Fazer qual meu Mestre: cair e morrer!
Nada resistindo, nada reservar;
Qual Jesus achar-me no seu regressar.
Copyright→ ©
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345. À Juventude
Agradecemos-Te, ó nosso Deus,
Os nossos jovens, veros filhos teus,
Que por teu reino evitam todo o mal,
Ao escolherem o que é eternal.
Dia após dia guarda-os
Em teu poder, Senhor, em teu amor;
Orando sempre a Ti,
Expressam seu sentir
De semear suas vidas em teu favor.
Quando o mundo se opuser à fé,
E desafiá-los a ficar em pé;
Ou a incerteza vier desanimar,
Vem defendê-los, vem os ajudar.
Ao escutarem enganosa voz,
Possam buscar-Te em oração, a sós;
Que saibam os vis laços desprezar!
Nunca esquecendo todo o teu cuidar.
Copyright→ ©
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346. Meu Irmão, Tens Contemplado?
Meu irmão, tens contemplado
A seara do Senhor,
Servos velhos, dedicados,
Terminando seu labor?
Por que tens tu demorado?
És a todos devedor!
Já ficaste impressionado
Pela triste condição
De uma ovelha extraviada
Do rebanho e comunhão?
Nunca foste comovido
A buscá-la em compaixão?
Longe do seu Pai ouviste
Um perdido a clamar,
Infeliz, faminto e triste,
Separado do seu lar?
Maior obra não existe:
Ajudá-lo a regressar!
Tens pensado em outros povos,
Multidões que não têm luz,
Ignorando as boas novas
Do evangelho de Jesus?
Não enfrentarás as provas
Onde o seu amor conduz?
meter→ 10, 17, 27

347. Mais Uma Vez
Mais uma vez ouçamos o chamado
Pra trabalhar ao lado do Senhor,
Deixando casas, pais, amigos, terras,
“Vinde após mim”: a voz do Bom Pastor.
Faze meus olhos ver os campos brancos
Tanto os de perto, como além do mar;
Deixa-me ir semear com teus obreiros;
Depois trazer os feixes ao teu lar.
Faze-me ver os homens como ovelhas,
Desamparados, sem o Bom Pastor;
Deixa-me ir buscá-los, e trazê-los
A Ti, Senhor, bondoso Redentor.
Meu coração em compaixão inspira,
Ajuda-me a ter divino amor,
Pra trabalhar contigo, fervoroso
Guiando algum perdido a Ti, Senhor.
Ó meu Senhor, não quero esfriar-me,
Nem descuidar o dom do teu amor,
Até o dia quando Tu voltares,
Que seja achado fiel trabalhador.
Copyright→ ©
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348. Foi Descansar o Nosso Irmão
Foi descansar o nosso irmão querido,
Deus o chamou ao seu eterno lar;
Salvo no céu, a dor já esquecida,
Em segurança o prêmio a esperar.
Foi descansar da luta e trabalho,
Aqui cessou já todo o seu sofrer;
Livre das dores deste mundo falho,
Nem haverá mais morte que temer.
Perfeita paz, oh! que bendito estado!
Daquele que confia no Senhor,
Quando dos seus penares é levado
A repousar nos braços do Pastor.
No desenlace que nos penaliza,
Sentimos, Pai, que Tu conosco estás;
Nossa tristeza a tua voz suaviza,
Coragem e consolação nos traz.
Copyright→ ©
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349. Com Gozo em Jesus
Com gozo em Jesus,
O humilde Salvador,
Obedientes à sua lei
Seguimos com amor.
Em nome seu, Jesus
Mandou-nos batizar
Negamo-nos ao terrenal
Para Ele em nós morar.
Mui longe do Senhor,
Ouvimos seu chamar
E a Ele nos rendemos, pois,
Pra juntos caminhar.
Fiéis seguindo assim,
Batismo a morte é,
Mas vida nova há em nós
Que andamos pela fé.
Nós reunidos cá,
Em submissão a Deus,
Confirme o seu Espírito
A cada filho seu.
Aqui a batizar
Em nome de Jesus
Pela esperança além daqui,
Levando a nossa cruz.
Obedientes, sim,
Ao nosso Mestre bom,
O mundo sempre a renegar,
Guiados por sua mão;
Em Cristo a batizar,
Teremos sua paz.
Ele é o Caminho, a Vida, a Luz
E salvação veraz.
Copyright→ ©
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350. Prossegue
Prossegue contra teu próprio querer,
Morrendo cada dia por amor
Que muitos assim possam em ti ver
A vida e salvação do teu Senhor!
Com lágrimas semeando, sem cessar,
Semente preciosa de valor;
A sega te fará regozijar
Prossegue, faça frio ou calor.
Andando e chorando hás de ir,
Levando a semente a semear;
Com gozo celestial tu hás de vir
Trazendo os teus molhos a guardar.
Deixando para nunca reclamar
Terrena esperança ou ambição;
Que nada te induza a declinar!
Prossegue em tua santa vocação.
Copyright→ ©
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351. Doce Descanso
Doce descanso que a aurora traz,
Após derrota amarga suportar;
Rompendo o dia, triunfa o teu querer,
Teu bom prazer em mim realizar.
Este descanso, ó Mestre, dá a mim,
Que eu ache paz, e o meu todo em Ti.
Doce descanso, ao carregar a cruz:
Morte a uma vida que a perder conduz;
Mas dela vem, feliz, clara visão:
Vida de Cristo, grata aceitação.
Doce descanso após muito lutar,
Sem glória do despojo, ao batalhar;
Ao vitorioso a honra toda irá
Pois é a Ti, quem as vitórias dá.
Doce descanso, ao fim da vida aqui,
Que volta ao pó e o espírito a Ti:
Pra estar contigo, a quem só vou louvar,
Lá com os teus pra sempre Te adorar.
Copyright→ ©
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352. Seguirei Meu Jesus
Seguirei meu Jesus mesmo na escuridão,
Sem receio no meu coração;
Seu amor é mais forte que a morte, eu sei,
Palavras de Deus firmes são.
Em Cristo mudança não há, não há;
Eu não temerei nenhum mal!
Mais forte que a morte
é seu grande amor,
E sua palavra fiel.
Jesus veio da glória do mais alto céu,
Para o mundo aqui ensinar
O caminho, a verdade e a vida fiel,
Sim, pode a todos salvar.
Fraco sou, mas sua graça tão forte me faz
Para todo o inimigo vencer;
Meu escudo é Jesus, minha rocha veraz,
Na sua palavra hei de crer.
Onde quer que me leve o Cordeiro de Deus,
É a minha oração aprender
A andar ’té o fim puro de coração;
Seu livro me faz entender.
Copyright→ ©
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353. Só Recordados
Esmorecer quais estrelas minguantes,
Que pelo sol perdem seu resplendor;
Da vida, assim, passaremos das lidas,
Só recordados por nosso labor.
Só recordados, só recordados,
Só recordados por nosso labor;
Nós passaremos das lidas do mundo,
Só recordados por nosso labor.
Faremos falta, no campo tão vasto,
Aos que semeiam com tanto fervor?
O semeador se irá da sua lida,
Só recordado, fiel ao Senhor.
Só a verdade que temos falado
E o trabalho feito ao Salvador
Hão de ficar, ao findar nossa vida,
Fruto e colheita do nosso labor.
Quando Jesus aos fiéis reunir-se,
Quando se der galardão de fulgor,
O semeador entrará satisfeito,
Lá recordado por seu Salvador.
meter→ 10, 11, 33

354. Louva, ó Minha Alma
Louva, ó minh’ alma, ao Salvador
Que te remiu com tanto amor,
E me livrou da escravidão,
Seu sangue dando em redenção.
Na redenção firmado estou;
Meu cativeiro já findou,
Contente cantarei louvor
A meu glorioso Redentor.
Andava longe do meu Deus,
Seguindo os caminhos meus,
O Salvador me descobriu
E com seu sangue me remiu.
Vem, alma opressa, confiar
Na redenção tão singular;
Jesus garante a salvação;
Seu sangue vale a remissão.

