CÂNTICOS
domingo, 28 de junho de 2020

HCC 611 - QUE ALEGRIA NESTE DIA!
1. Que alegria neste dia
nós podemos desfrutar!
Neste ensejo, bom desejo
temos: só a Deus louvar.
Oh, cantemos, pois com alegria,
neste grande e mui festivo dia!
Vê, vê o que nos fez o Rei dos reis.
2. Que alegria neste dia
enche nosso coração!
Inimigos e perigos
afastados ficarão.
3. Que alegria neste dia
temos todos por Jesus!
Reunidos, os remidos
fazem tudo em sua luz.
4. Deus glorioso, Deus bondoso,
abençoa-nos aqui.
Que esta igreja sempre seja
consagrada só a ti.

HCC 226 - ESTE É O DIA DO SENHOR
1. Este é o dia do Senhor,
de descanso e de louvor.
A semana já passou,
o Senhor guiou-nos bem;
o seu povo se lembrou que,
reunido, bênçãos tem,
que, reunido, bênçãos tem.
2. Dá-nos hoje a tua paz,
bênção que nos satisfaz!
Vimos te pedir perdão,
ó amado Redentor.
Mostra tua compaixão
ao contrito pecador,
ao contrito pecador.
3. Paz e glória lá dos céus
manifesta já, ó Deus.
Desejamos te louvar,
tua graça aqui sentir;
neste culto reforçar
esperanças do porvir,
esperanças do porvir.
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HCC 563 - BENDITOS LAÇOS SÃO

1. Benditos laços são
os do fraterno amor,
que nesta santa comunhão
nos unem ao Senhor.
2. As nossas petições
Jesus atenderá,
e em nossas lutas e aflições
Jesus nos guiará.
3. Aqui tudo é comum;
se temos de sofrer,
em Cristo somos todos um,
felizes no viver.
4. Qualquer separação
sentimos com pesar,
porém no céu, em comunhão,
iremos nós morar.
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CC 366 - FILHOS DA LUZ
2. Filhos da luz, que tendes salvação, amados do Senhor,
vivei com fé, amor e rectidão, vivei p'ra seu louvor.
Já tendes certa a vossa herança,
cantai, alegres, na esperança,
cantai, alegres, na esperança,
andando em luz, andando em luz.
2. Filhos da luz, nascidos sois de Deus: fugi de todo o mal.
Com santo zelo caminhai aos céus, à casa paternal.
A toda a hora vigiando
e sempre o tempo aproveitando,
e sempre o tempo aproveitando,
andai na luz, andai na luz.
3. Filhos da luz, em santidade e paz vós precisais andar,
pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar
contra inimigos arrojados.
Estai, então, bem preparados,
estai, então, bem preparados,
vivendo em luz, vivendo em luz.
4. Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor,
bendito o servo que ele então achar servindo-o com amor.
Pois, com prazer no céu entrando,
os salvos cantam exaltando,
os salvos cantam exaltando,
ao Deus de luz, ao Deus de luz.

