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MÚSICA TEMA 
 

1. VIDA SIMPLES 
Para a vida ter mais brilho 
Deus já tem a solução 
Dedicar mais tempo aos filhos 
Ir a Ele em oração. 
Vida simples em família, 
Cultivando o amor 
Nós veremos maravilhas 
Dependendo do Senhor. 

Ele é a vida, Ele é a luz 
Um grande amigo que nos conduz 
Nada superará viver tal qual Jesus viveu: 
Andando pela fé na senda rumo ao Céu. 

Para menos sofrimento 
E vivermos como reis 
Tendo sempre alimento 
Mesmo em tempos de escassez; 
Mais saúde, mais pureza 
Nisto tudo se traduz: 
Vida em meio à natureza 
Caminhando com Jesus. 

Letra: Hander Heim 
Música: Lucio A. D. Maier 



2. DEUS SEMPRE ME AMA
Deus sempre me ama, co’amor me chama
E assim me inflama, do mesmo amor

Por isso canto, o amor divino
Será meu hino, o amor de Deus.

Cativo estive, mas graça obtive
Do amor que vive, e faz viver.

Enviou seu filho, prestou-me auxílio
Mostrou-me o trilho, que ao Céu conduz.

Jesus buscou-me, Jesus salvou-me
Ele aceitou-me, Com terno amor.

3. A TUA PALAVRA ESCONDI
A Tua palavra escondi 
Dentro do meu coração
Do meu coração, do meu coração
Para não pecar contra Ti.
(Repetir)



4. VEM ENTRE NOS MORAR
Vem, ó Jesus, entre nós morar,
Seja também Teu o nosso lar;
Sê com mamãe e com papai;
Vem-nos, Senhor, abençoar.

Reine afeição e perfeito amor,
Longe do mal, de qualquer temor;
Nosso viver, em tudo aqui,
Honre tão só o Salvador.

Quando a manhã perenal raiar,
E a redenção se concretizar,
Nós Te rogamos, ó Senhor,
Salva também o nosso lar.

5. NÃO ME ESQUECI DE TI
Se as ondas desta vida destruírem tua fé,
E fizerem que duvides de que em breve voltarei,
Volve os olhos ao passado, vê na cruz o Meu sofrer.
Queres provas mais do que esta? 
Tanto amei que a vida dei!

Mas ainda que demore ou mesmo que pareça,
Um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir.
Mas ainda que demore ou mesmo que pareça,
Eu não Me esqueci de ti; virei outra vez.

Pensas mesmo ser tão fácil, esquecer o que falei,
Se na história deste mundo já meus pés empoeirei?
Mesmo que uma mãe viesse de 
seu filho se esquecer,
Ainda assim não haveria de Me esquecer de ti.



6. JUBILOSOS TE ADORAMOS
Jubilosos te adoramos, Deus da 
glória, Deus do amor. 
Nossos corações transbordam 
em louvor a Ti, Senhor. 
Rompe as nuvens da tristeza, 
do pecado e do temor. 
Doador da eterna graça, enche-nos de Teu amor!

Tua obras anunciam Teu poder e resplendor.
Céus e Terra cantam hinos em louvor a Ti, Senhor. 
Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, 
Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar.

Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor!
Aleluia eternamente em louvor a Ti, Senhor
Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. 
Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz!

7. EU E MINHA CASA (JOS 24:15)
Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 
Josué vinte e quatro, quinze! 



8. SAL DA TERRA
Jesus nos deu esta missão: O 
Seu amor compartilhar.
Somente entraremos em acabo se 
o amor de Deus nos motivar. 
O Seu poder nos moverá, e assim iremos repartir
O amor de Deus, a verdadeira paz e 
a doce esperança no porvir.

Vós sois o sal da terra; Vós sois o sal da terra, 
Restaurando o sabor, e a alegria de viver. 
Vós sois o sal da terra.

A vida que Jesus viveu, O exemplo 
que Ele nos deixou, 
Demonstram o real sentido da missão 
que o Senhor nos confiou. 
Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar,
Revela a grandeza do serviço e 
aponta para o Salvador.



9. DO SANTO SÁBADO TU ÉS SENHOR
Horas benditas, santas e felizes,
São as que passo, junto a ti, meu Deus.

Ó Mestre amado, Criador Divino,
Do santo sábado, Tu és Senhor.

Busco tua face, de manhã bem cedo,
Pois tuas bênçãos, quero receber.

E logo à tarde, quando o sol se esconde,
Quero prostrado aos Teus pés estar.

10. AMOR NO LAR
Tudo é belo em derredor, com amor no lar;
Há beleza em cada flor, com amor no lar.
Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz;
Luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar.

Com amor, com amor,
Não há dor, não há pesar,
Com amor no lar.

Na choupana há prazer, com amor no lar;
Ódio e mal não pode haver, com amor no lar.
Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis,
Tudo faz-se mais feliz, com amor no lar.

Meu Jesus, que eu seja Teu; dá-me amor no lar;
Faz-me renunciar o eu, faz-me mais amar.
Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei,
Sempre andando em Sua lei, com amor no lar.



11. OH, QUE BELO HINO DEUS ME DEU
Eu canto um hino inspirado, por 
Jesus, meu Redentor; 
Jamais aqui soou com tal fervor, 
este canto de amor.

Oh! Que belo hino Deus me deu!
Me pôs no coração dulcíssima canção! 
Oh! Que belo hino Deus me deu! 
Um hino do divino amor!

Eu amo a Cristo que foi morto, 
Sobre a cruz pra me salvar; 
Jesus um hino em meus lábios pôs, 
Para a Deus melhor louvar.

Quando estiver eu lá na glória, 
Vendo os anjos a cantar, 
Um belo hino vou cantar também, 
Lá no meu eterno lar!



12. SOMOS UMA FAMÍLIA
Somos, uma família,
Cristo é, nosso irmão,
Sou tão feliz, que estamos todos juntos,
Sou tão feliz, pois o Pai é nosso Deus.

13. COM QUÊ? (SAL 119:9)
Com quê? Com quê?
Com que o jovem purificará o seu caminho?
Com quê? Com quê?
Com que o jovem o purificará?

Observando-o segundo a Tua palavra!
Observando-o segundo a Tua palavra!
Observando-o segundo a Tua palavra!
Assim o jovem o purificará. 

(Repetir tudo)

Salmo cento e dezenove, nove!
Com quê?



14. DELEITA-TE NO SENHOR (SAL 37:4)
Deleita-te no Senhor,
Deleita-te no Senhor,
Deleita-te no Senhor,
E Ele satisfará.

Os desejos do teu coração,
Os desejos do teu coração,
Os desejos do teu coração.
Ele satisfará. 

(Repetir tudo)

Salmo trinta e sete, quatro

15. PORQUE DEUS O MUNDO (JO 3:16)
Porque Deus amou o mundo
De tal maneira que deu
Seu filho unigênito
Seu filho unigênito

Para que todo aquele que Nele crê
Não pereça, mas tenha vida eterna
Para que todo aquele que Nele crê
Não pereça, mas tenha vida eterna 

(Repetir tudo)

João três, dezesseis.



16. LINDO, ÉS MEU MESTRE
Lindo és meu Mestre, Rei do Céu, da Terra!
Ó Homem-Deus, Senhor Jesus!
Teu é o reino, é Tua honra,
És minha glória e minha luz.

Flores do campo, como sois tão lindas!
Sois o fulgor de prados mil!
Mais belo é Cristo, mais puro e lindo;
É sempre meigo, bom, gentil.

Lua brilhante! Sol, tão resplendente!
Quão divinal é vossa luz!
Mas há um brilho mais fulgurante:
O brilho do Senhor Jesus.


