Amor de irmão
Olhares camuflados
Num sangue derramado
De um cordeiro em um altar
Palavras frias
A distância proferidas
No vento a ecoar
E se perdem no caminho
As palavras de carinho
Que vieram me enganar
Enviadas por pessoas perdidas
Que se trancam em ilhas
Pois não sabem amar, não tem
O amor de irmão, amor verdadeiro
Que se pode contar na hora do maior aperto
Na hora da diversão, enrolando brigadeiro
Ou comendo pipoca assistindo um filme maneiro
Ouvindo sempre a mesma música indo pra qualquer lugar
Ver sempre a mesma pessoa chamando para ir surfar
Curtir a vida, sentir Deus abençoar
Viver a cada dia, aprendendo a amar.
Eu quero olhar nos seus olhos
E ter a liberdade pra dizer
Que você é pecador, mas Jesus ama você
Essas são palavras de vida
Palavras vindas do Senhor
Essas são palavras da verdade
Verdade do amor

O Céu
Eu vou pra um lugar
Com ruas de ouro pra eu andar
E pedras preciosas
Jaspe, safira e esmeralda
E elas brilham
Mas se olho para o alto
O Sol ali não está
E uma forte luz ofusca
Tudo o que há na Terra
E o mar já não existe
Há um rio de águas cristalinas
Do rio fluem bênçãos divinas
E os povos todos clamam
A Deus pertence a salvação
E os anjos juntos cantam
A Ele glória, honra
E adoração
Dos olhos toda lágrima
Deus enxugará
E junto com o seu povo
Deus habitará
Estará com eles
Nem pranto, nem dor
Primeiras coisas já passaram

O que reina é o amor
Sede quem tem
De graça, Ele diz,
A água Eu darei
Céu é um lindo lugar
Cheio de graça sem par
Meu Jesus vou avistar
Pois céu é um lindo lugar

Estrela da manhã
Só quero acordar
Depois que o Sol nascer
Com a luz do dia, então,
Eu pude ver
Doenças e chagas
Meus erros, minhas falhas
Que eu cometi longe de você
Sem a Tua luz
Nada eu podia ver
E a cada armadilha, eu caía
E o tropeço nos erros
Manchava os meus dedos
E no rosto, o gosto amargo
De todo pecado que eu cometi
Longe de você, mas...
No horizonte raiou a Estrela da Manhã
Iluminou todo o dia, brilhou na minha vida o Seu perdão
Lavou meus pecados, tapou os buracos de meu viver
Curado e justificado, agora e pra sempre eu O louvarei
Com meu canto, com minha voz, com minha vida, com meus dons
Com tudo o que sou vou te louvar
Com louvor e oração, levantando minhas mãos
Com tudo o que sou vou te louvar
Pela família, por minha vida, pelos amigos e os irmãos
Pela história, pela memória de tudo que eu já recebi do Senhor
Vou Te louvar

Expressão de Amor
Expressão maior de amor que um dia eu recebi
Não foram palavras, nem algo de se ouvir
Como os versos cantados, como os mais belos ditados
Que eu declaro agora a Ti para o Teu louvor Senhor
Expressão maior de amor foi abrir Seus braços
Abraçar um mundo onde foi rejeitado
E sentiu ser carregado pelo peso do pecado
Para libertar um povo escravo
Pra isso lá a cruz entregou a sua vida, Jesus...
O cordeiro imaculado no monte do calvário, Jesus...
Sofreu todo escárnio ele foi humilhado, Jesus...
Levou sobre si o mundo e todo o seu jugo na cruz
Expressão maior de amor que já se realizou

No terceiro dia quando Deus ressuscitou
Aquele que foi crucificado morto e sepultado
Mas a morte venceu e a vitória nos concedeu

Festa
Fez-nos sorrir, nos trouxe paz
Deu à nossa vida um algo mais
Sendo escravos, fez-nos libertos
E os caminhos tortos os fez retos
Por isso estamos em festa
Mesmo estando fraco forte sou
Por meio dAquele que triunfou
Nos deu a vitória sobre os inimigos
Deu-nos o poder de sermos feitos Seus filhos
Por isso estamos em festa
Festa alegria, vamos celebrar
Com danças, com palmas
Com tudo o que somos louvemos ao
Senhor
Com risos, com hinos
Com tudo o que somos louvemos ao
Senhor

Minhas Escolhas
Não quero mais com meus próprios pés caminhar
E a lugar nenhum chegar
Só tropeçar pra abater e ver...
Pois sempre que estou a caminhar sozinho
Por mais que eu tente nunca encontro o melhor caminho
Ando pra lá e pra cá, sem saber pra onde vou
Com a certeza que só, perdido estou
Não me resta alternativa senão orar,
Pois somente Cristo pode a minha vida mudar
E eu sei que ele não vai me dizer um "não"
O que eu preciso mesmo é de transformação!
Minhas escolhas só me levam à perdição
Minhas ideias só me fazem viver em vão
Me traz transformação, muda meu coração
Pois me entregar a Ti é minha solução
Não tenho mais forças em mim pra levantar
E continuar
Fraco estou, ninguém pra me ajudar. Por que???
Pois sempre que estou a caminhar sozinho
Por mais que eu tente nunca encontro o melhor caminho
Ando pra lá e pra cá, sem saber pra onde vou
Com a certeza que só perdido estou
Não me resta alternativa senão orar,
Pois somente Cristo pode a minha vida mudar
E eu sei que ele não vai me dizer um "não"
O que eu preciso mesmo é de transformação!
Minhas escolhas só me levam à perdição

Minhas ideias só me fazem viver em vão
Me traz transformação, muda meu coração
Pois me entregar a Ti é minha solução
Não vou viver em vão, me traz transformação
Muda meu coração, é a minha solução

Passos e Pegadas
Sinto aconchego dos Seus braços
Quando vejo só um passo
Na areia a caminhar
Naqueles dias tão pesados
Com o céu todo fechado
E trovões a trovejar
Eu não sinto medo
Pois aqui bem do meu lado
Tenho amigo tão chegado
Que a tempestade pode [faz] acalmar
E se no caminho eu ficar muito cansado
Vou por Ele ser carregado
E meus passos na areia
Eu não vou mais deixar
Me sinto forte e seguro
Mesmo quando no escuro
Entre espinhos vou andar
E os gigantes dessa vida
Que aprecem todo dia
Eu tiver que enfrentar
Eu não sinto medo
Pois aqui, bem do meu lado,
Tenho amigo tão chegado
Que a vitória pode me dar
E se no caminho eu ficar muito cansado
Vou por Ele ser carregado
E meus passos na areia
Eu não vou mais deixar

Peregrino
Sou estrangeiro em terra estranha
Não fui criado para viver aqui
Tudo se perde nada se ganha
Eu quero mesmo é ser feliz
Viver a vida como se manda
Aquela história que eu sempre li
E perpetua na memória
A esperança que eu sempre quis
Traslado triunfal pra vida eterna, dia final,
Onde povos, línguas e nações todos adorarão ao Rei dos Reis.
Nação Santa, povo escolhido,
Propriedade do Senhor
Sob Tuas asas estou protegido
Proteção do Teu amor
Enquanto eu for um peregrino,
Eu vou seguir [viver] sem muita pressa

Pois se viver pra mim é Cristo,
Morrer, então, é receber promessa

Preço
Não foi com ouro nem
Com muita prata
Que comprou o meu tesouro eu sei
Foi pela graça
Que pagou um alto preço para eu receber
Algo que não mereço o direito de viver
Graça Eterna,
Dom de Deus,
Vida Eterna
Sangue e lágrimas,
Sofrimento e dor,
Choro e lástimas,
Prova de amor.
Jesus se entregar
Por mim morrer
Só pra eu poder ganhar
Direito de viver
O preço, O preço, O preço
O preço do meu pecado
Foi Cristo que pagou na cruz
Agora tenho vida
Glória a Ti Senhor Jesus
Maravilhoso, conselheiro, Deus forte tu és
Só em Ti há alegria, paz, vida eterna

Tempestades
Tempestades eu vivi sem, contudo, perceber
O melhor de mim eu dei
Nada pude entender
Afinal aonde errei
Em qual espinho tropecei
E a mão de Deus pesava em mim, sem saber o por quê?
Os propósitos de Deus estão além do que eu penso
Tempestades a enfrentar só me farão segurar
Na esperança de um dia o sofrimento passar
Quando as marcas da vitória por mim hão de clamar
Sinto angústia, solidão
Em meio a tantos ao redor
Com conselhos insensatos
Que me deixam só mais fraco
Mas sei que há de calejar
De novo forte vou ficar
As tempestades que eu enfrento me farão crescer
Os propósitos de Deus estão além do que eu penso
Tempestades a enfrentar só me farão segurar
Na esperança de um dia o sofrimento passar
Quando as marcas da vitória por mim hão de clamar

Em cada queda uma chance de se levantar
Sobre as águas eu sei me fará caminhar
Seu eu falhar eu sei que ele vai me segurar
Vou então me preparar e realmente crer

Transforme-se e Curta
A vida é tão curta e tão passageira
Que quando se vê já foi
Os dias não mudam
As flores que murcham
O que se deixou pra depois
Mas o fato do tempo causar um estrago
Com os dias que trazem prazer
Só mostram a vaidade
E na realidade o que vale a temer a Deus
Que por seu grande amor
Deu seu filho a morrer
Derramar o seu sangue
Pra salvar você
Transforme-se e curta a vida
Como se não houvesse amanhã
Entregue-se a Deus e sinta
Seus dias de luta não serão em vão
O suor do seu rosto
As horas de esforço
O cansaço para conseguir
Uns poucos trocados
Com o próprio trabalho
O dinheiro [direito] pra se divertir
Um vinho barato
A comida no prato
É a riqueza que se pode ter
Pois tudo é vaidade
E na realidade o que vale é temer a Deus

Tua vontade
Fala Senhor eu quero ouvir Tua voz
Fala Senhor mostra-me a Tua vontade
A minha vida eu quero consagrar
Meu coração inteiro te dar
Tu és a razão do meu viver
Contigo pra sempre eu quero estar
Senhor cumpra Tua vontade em mim
Pois sem Ti eu nada sei
Preciso de ti
Que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti
E minhas palavras engrandeçam o Teu Santo nome
A minha vida eu quero consagrar
Meu coração inteiro te dar
De onde eu estou
Não vejo aonde vou
O vento sopra onde soprar
Dos altos céus Senhor me guia

Tua vontade é o meu lugar
Não vivo mais eu
Mas cristo em mim
Que deu sua vida em meu lugar
E vive em mim

Vida
Vida abundante traz
O príncipe da paz
Maravilhoso, Conselheiro
Deus forte, Aba Pai
Vida abundante traz
Minha vida satisfaz
Quando sinto o Teu amor
A Tua paz
A minha vida
Entrego em Tuas mãos
Diante do trono
Entrego o meu coração
Ao único que é digno
De receber
Todo canto, toda voz
Toda manifestação
De louvor, gratidão
Adoração ao nosso Deus
Que nos deu
O Filho da Luz, Cristo Jesus
Que morreu numa cruz
Pra nos dar
A salvação

