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Apresentação
“Todo o ser que respira louve ao Senhor.
Aleluia!” (Salmos 150:6)
A ordem do salmista, neste verso, exprime o
sentido da existência de toda a criatura. Toda a criação existe para um único objetivo: louvar ao Senhor.
O fôlego de vida foi-nos dado não apenas para a nossa
existência, mas também para que, em todas as nossas
ações, rendamos a Deus a honra e a glória que lhe são
devidas.
O início do salmo 19 esclarece que não só os
seres que respiram louvam ao Senhor, como igualmente o céu e o firmamento, o dia e a noite, o sol e a lua,
que proclamam a glória do Criador, mesmo que não
pronunciem um único som (Sl 19:1-6). Sem sombra de
dúvida, podemos notar que todo o universo é convocado a adorar o Senhor e, por isso, a preocupação dos
cristãos deve ser adorá-lo a todo o momento. Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito
e em verdade (Jo 4:23).
Por muito tempo, nossa denominação sonhava com um Hinário que suprisse o desejo de louvar a
Deus com uma coletânea própria, que contivesse hinos
há muito cantados por nosso povo, bem como cânticos
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que expressassem nossa apreciação pelo Dia do Senhor,
o sábado. Graças a Deus, o sonho realizou-se quando
fora lançada a primeira edição do “Hinário Cânticos
de Júbilo”. Deus tem recebido a adoração e o louvor dos
seus filhos e, por isso, permitiu-nos ampliar a coletânea das canções contidas nesse hinário.
Hoje podemos contar com mais de 350 canções que exaltam a Deus e levam-nos a uma comunhão
profunda com ele e com a Igreja. Sabemos que muitas
pessoas ajudaram e cooperaram no projeto, seja na primeira, seja na segunda edição. Deus recompensará a
cada um segundo sua bondade, graça e misericórdia.
Acima de tudo, porém, Deus seja louvado e
exaltado! O “Hinário Cânticos de Júbilo” é um projeto
abençoado pelo Senhor e, tão somente por isso, tornou-se tão real que podemos contemplar sua segunda edição.
Nossa oração é para que tais hinos constituam-se em poderosas mensagens de salvação aos pecadores, consolo ao coração aflito, conforto às almas cansadas, fonte de esperança aos que, fielmente, aguardam
o cumprimento das benditas promessas do Senhor.
Enfim, que seja valoroso instrumento em todas as ocasiões nas quais se preste culto a Deus, conduzindo seu
povo a um perfeitíssimo louvor e adoração a ele.
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01 AO ABRIR DO CULTO
1. Nós abrimos este culto
Em Teu nome, ó Jesus Cristo!
Ao pequeno e ao adulto,
Luz divina vem dar por isto;
Gozaremos em Tua face,
Ó Cordeiro ressuscitado
Com doçura, sim, nos enlaces,
P’ra ouvir o que nos for dado.
2. Ó nos manda tua palavra
Pelo teu Espírito Santo,
Que no peito um fogo lavra,
Que enxuga também o pranto;
Nosso Pai, nós te suplicamos
Nova vida p’ra tua Igreja;
Ó não tardes, pois desejamos
Que pureza em nós tu vejas.
3. Abençoa, ó Deus santo,
Os Teus servos em todo o mundo;
Abençoa o nosso canto
E dá vida aos moribundos;
Abençoa aos cordeirinhos,
A família dos teus amados,
Como ave, que no seu ninho.
Tem seus filhos bem abrigados.
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02 A LIÇÃO
1. Jesus amado, escuta
A nossa petição,
E dá-nos teu auxílio
Nas horas da lição;
No tempo dos estudos,
Ensina-nos a estar
Com grande diligência,
Cada um em seu lugar.
2. Concede-nos cuidado,
E dá-nos mansidão,
Ouvindo nosso Mestre
Com dócil atenção.
Amemos uns aos outros
Com verdadeiro amor
E sempre obedeçamos
Ao grande Salvador.
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03

DE MANHÃ

1. Autor da vida! Excelso Deus!
Mandaste o dia, desfazes
A escura noite, e lá dos céus.
O sol glorioso aparecer.
Oh! Faze a luz do teu amor
Brilhar em mim, ó Salvador!
2. Teu braço amigo paternal
Guardou em paz meu dormir;
Nenhum noturno espanto ou mal
Assim me pôde sobrevir.
Durante o dia ó bom Senhor,
Guardar-me venha o mesmo amor.
3. Na comunhão do teu amor,
Anseio a vida consagrar
A proclamar o teu louvor
Nome teu em tudo honrar;
Mostrando a imensa gratidão
De um fervoroso coração!
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04 ORAÇÃO VESPERTINA
1. Vai fugindo o dia
Breve a noite vem;
Vespertina estrela
Já se avista além
Já se avista além.
2. Ao que, mui cansado,
Na tristeza jaz
Dá Jesus bendito,
Teu descanso e paz
Teu descanso e paz!
3. Noite de sossego
Viemos te pedir
E, por ti, guardados
Ó Senhor, dormir
Ó Senhor dormir.
4. E, quando acordamos,
Seja, bom Senhor,
Para te servirmos
Com maior fervor!
Com maior fervor!
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05 PARA O CULTO DOMÉSTICO DA
MANHÃ
1. Nos empregos deste dia
Sê conosco, ó Salvador.
Abençoa as nossas obras,
Dá-nos frutos do labor!
2. Acompanha os que se ausentam,
Fica em casa com os mais.
Guarda as tenras criancinhas,
Nos cuidados vale aos pais!

06 PEDIDO DE PROTEÇÃO
1. Prometeste estar conosco
Hoje e sempre, bom Senhor!
Dos perigos desta noite
Vem guardar nos, Salvador!

07 HINO VESPERTINO
1. Em vindo à noite, ó Deus,
Protege os filhos Teus,
E dá nos sono calmo e bom,
Até que o sol acorde os céus.
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