
LETRAS - Encontro da Juventude Wesleyana de Vitória - Agosto 2016

1.     SONHO     DE     CRISTO  ________________
Composição: Aline Barros e Anderson Freire 

Despertam aqueles que dormem
As almas aflitas gritam por amor
Nós somos geração eleita
O dever nos chama
Digam: Eis me aqui, Senhor!
[1ªvez: 2x] [vocal entra]

Nossa juventude tem a força
Que     os     fracos     precisam
Nossa juventude tem a cura
Que     os     homens     procuram
Nossa juventude tem a paz
Que     as     guerras     não     frustram
Cristo está vivo em cada um de nós

Vem,     viva     o     sonho     do     Senhor
Vamos     pregar     o     seu     amor
Somos     a     geração     que
Neste     tempo ele levantou
Vamos     incendiar     esta     nação
Vivendo     o     amor     e     o     perdão
Cantando     bem     alto     que
Jesus,     Jesus
É a salvação!

1: [início]

2: Jesus, Jesus

2.   TEU AMOR NÃO FALHA  __________________
Composição: Chris McClarney e  Anthony Skinner

Nada vai me separar
Mesmo se eu me abalar
Teu     amor     não     falha
Mesmo sem merecer
Tua graça se derrama sobre mim
Teu     amor     não     falha

[vocal entra]
Tu és o mesmo pra sempre
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas
[2ª, 3ª vez: 2x]
(Teu amor não falha)

Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem me amparar
Teu     amor     não     falha
Difícil era o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Mas teu     amor     não     falha

[refrão]

Tu fazes que     tudo     coopere     para     o     meu     bem
Tu fazes que     tudo     coopere     para     o     meu     bem
[2x]

[refrão]
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3.     EFÉSIOS     6  _________________________________
Composição:  Anderson Freire

Tua palavra trouxe salvação, o discernimento
Imunidade para o meu coração
Ela me leva a outra dimensão
Pra combater o mal nas regiões celestiais
[Oh oh___ ]
Por isso lutei até transpirar
Na     guerra     sem     carne,     sem     sangue     a     derramar
Guardei os meus pés, o meu coração

[Vocal forte]
Com     a     mente     protegida     estou
Segurando     a     espada     na     mão
Minha     fé     depositei     no     Senhor
Na batalha, eu ganhei proteção
Com     a     mente     protegida     estou
Segurando     a     espada     na     mão
Meu currículo é de campeão

Rei     dos     reis
Na     palavra     estou     de     pé
Inabalável     é     minha     fé
No dia mal, Senhor, te adorei
Te     busquei     quando     li     Efésios     6
Tua     armadura     usei
E com muita precisão
[Ô uô___]
Me defendi
Ataquei!

1: [Ponte/ Refrão 2x]

Igreja (Glória a Deus!)
De quem é a vitória?
(É do povo de Deus!)
[2x]
Eu tenho o capacete da salvação (eco)
A couraça da justiça no meu coração (eco)

Guardei os pés (da preparação)
O evangelho
(Eu já tenho em minhas mãos)
Espada, escudo
Estou pronto pra lutar
Defesa, ataque
Não posso vacilar
A porta do inferno nunca prevalecerá
Contra a igreja que não para de orar

[Refrão]

4.     SANTIDADE     AO     SENHOR  ____________
Composição: Amaury Bertoqui

Maravilhas Deus quer fazer
No meio de nós
Um milagre que eu quero ver
Deus quer liberar
Coração pecador santificar
Pra vida eterna desfrutar
[2x] [vocal entra]

Lá no calvário, o preço alto
Que Jesus pagou por mim
Teve um motivo decretado
Me devolver em santidade
A intimidade que eu perdi
E     hoje     sou     justificado

Santidade     ao     Senhor
Santidade     ao     Senhor
Maravilhas virão depois
Santidade     ao     Senhor
Para     então     viver
Cada sonho que
Deus sonhou pra mim

1: [estrofe] Nanuná...
2: [refrão]
3: [fim] Nanuná...



LETRAS - Encontro da Juventude Wesleyana de Vitória - Agosto 2016

5.   MARAVILHADO  _____________________________
Composição: Jamie Birkenfeld, Robert Quintana, Klaus 
Kuehn

Tu reinas
No trono dos céus
A criação se prostra
Aos teus pés
Tu reinas
Vestido de glória
Os anjos te adoram
Aos teus pés

Pra sempre governarás
Teu reino não passará

Ó Santo Deus
Fico maravilhado
Tu és muito mais
Do que eu possa expressar
Ó Santo Deus
Quebro o vaso de alabastro
Sobre o Deus
Que sabe me maravilhar

[1: estrofe/ 2: refrão/ 3:ponte/ 4: refrão/ 5: fim: 
ponte]

[vocal entra]
Tu és
Totalmente amável
Tesouro desejável
Que eu procuro
Tu és
Um fogo apaixonado
Eu sou do meu amado
E tu és meu

Pra sempre governarás
Teu reino não passará

[refrão 2x]

Derramo o meu louvor sobre ti
Derramo o meu amor sobre ti
[1: 2x]
[2: 4x]

6.   TUDO É DIFERENTE____________
Composição: Marty Sampson

[todos]
Abraça-me, Senhor
Não me deixe ir
Eu quero estar em teus braços de amor

Contigo eu quero estar
Te dar o meu louvor
Preciso desse amor
Jesus, és tudo para mim
Meu coração te entreguei
Pois deste a vida por mim
Tua graça é tudo o que eu preciso
Jesus, és tudo para mim

[vocal entra]
Abraça-me, Senhor,
Não me deixe ir
Eu quero estar
Em teus braços de amor

E agora que perto estás
Tudo é diferente
Muito diferente, Senhor
Já não sou mais o mesmo
Minha vida mudou
Contigo quero estar
Para sempre

[1: início]
[2: refrão 2x]


