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Senhor nós queremos te amar e te servir; 

Te amar e te servir; 

Não queremos riquezas do mundo; 

Mas queremos ver a glória de Deus na nossa vida; 

Queremos te honrar e te servir, fazer tua vontade e não a nossa; 

Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos e salva-nos; 

Faça-nos graça e aja em nós; 

Os sistemas dos homens nos corrompem e nos cercam; Tu somente podes nos preservar e nos 

libertar; 

Tu somente podes fazer de nós o que quiseres; 

Tu somente podes colocar em nós o temor e o amor que mais te convém; 

Faça de nós o que tu quiseres. 

Amem 

Yisra'el confia em Deus; 

Ele é tua única salvação. 

 

Senhor, nós fomos criados para te louvar e te honrar; 

Para cantar e glorificar teu nome; 

Para encher tua casa de um perfume de um bom cheiro; 

Para te exaltar e refletir tua glória; 

Para sempre nós te celebraremos; 

Para sempre nós te serviremos em teu templo. 

Que a tua graça esteja sobre nós Senhor... Tu que nos redimistes... 

Que tua força esteja conosco para nos manter vivos. 

 

Conclusão 

No meio da tristeza louve o teu Deus; 

No meio da aflição, louve o teu Deus; 

No meio da adversidade louve o teu Deus; 

Um peso eterno de glória. 

 

Mesmo no riso o coração pode ser triste, e o fim da alegria pode ser a tristeza. A 

tristeza é melhor do que o riso; porque pela tristeza do rosto o coração se torna 

alegre. De fato, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação da 

qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. 

Provérbios 14:13, Eclesiastes 7: 3, 2 Coríntios 7:10. 
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