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Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo
adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas

para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2:9)
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/9+


LOUVORES
Salvos para proclamar

 
 

Multidões vão perecendo
Sem a boa nova ouvir 

Caminhando sem que ouçam 
Sobre a ira que há de vir

 
Como invocarão

Aquele em quem não creram?
E como crerão 

Naquele de quem nada ouviram?
Como ouvirão 

Se não há quem pregue,
 

Já é hora de dispor-se
O caminho percorrer

Té aos que tão vacilantes
Estão a desvanecer

 
Quão formosos são os pés 
Dos que anunciam a paz 

Dos que o chamado atendem
"Salvos para proclamar"
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LOUVORES
Entre as nações

 
Muitos na escuridão perecem

sem mirar a gloriosa luz;
nesta terra multidões carecem

conhecer da graça de Jesus.
 

Entre as nações anunciai o amor de Deus,
suas maravilhas, feitos seus.

Entre as nações dizei: “Só Cristo é Senhor;
só Jesus é digno de louvor.”

Onde não existe verdadeira adoração
há um campo para a pregação.

Ide, pois, e ao mundo o evangelho proclamai, 
entre as nações anunciai.

 
Crentes, expressai em vossa vida

aos perdidos o divino amor.
Eis a atitude requerida:

refletir o amor do Salvador.
 

Vosso agir ao mundo tem mostrado
o amor de Deus e a compaixão?

Vossa vida tem manifestado
que só em Jesus há salvação?
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LOUVORES
Eis os Milhões

 
 
 

Eis os milhões, que em trevas tão medonhas
 Jazem perdidos, sem o salvador!

 Quem lhes irá as novas proclamando
 Que Jesus Cristo salva o pecador?

 
Todo o poder o Pai me deu

 Na terra, bem assim no céu!
 Ide, pois, anunciar o evangelho
 E sempre Eu estou convosco!

 
Portas abertas, eis por todo o mundo!
 Servos, erguei-vos, eia avante andai!

 Crentes em Cristo, uni as vossas forças
 Da escravidão os povos libertai!

 
Oh! Vinde a mim, a voz divina clama
 Vinde! Clamai em nome de Jesus!

 Que pra salvar-nos do castigo eterno
 Seu sangue derramou por nós na cruz
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LOUVORES
Nossa Glória é Jesus Conhecer

 
 
 

Não há glória maior que a de Cristo, o Senhor,
em quem nos gloriamos e rendemos-lhe louvor.

Seja religião, reputação ou poder,
não há glória maior que a Jesus conhecer.

 
Tudo é perda pra mim por amor a Jesus;

este mundo rejeito, enfim.
Deixo tudo pra trás para ao alvo correr.

Nossa glória é Jesus conhecer.
 

Conformar-me a Jesus é o que quero fazer,
não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer.

O seu conhecimento é sublime e veraz.
Cristo me conquistou. Ele me satisfaz.
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LOUVORES
Onde estão?

 
 
 

Onde estão aqueles que o Senhor salvou?
E ordenou A pregar seu evangelho
Onde estão aqueles pra anunciar

Onde encontrar 
Onde encontrar

 
O pão que põe fim a fome 
A água que sacia toda sede
A luz que dissipa as trevas

O caminho que conduz a vida
Onde estão?

 
Há um mundo perdido em ilusão 

No deserto vazio
Com miragens que confundem sua visão 

Com fome e sede
Em escuridão 

Se não há quem pregue 
Como ouvirão?

 
.
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LOUVORES
Eis-me aqui, Senhor

 
 

Minha vida entrego a ti, 
Meu senhor meu Rei;

Praseguir-te até o fim, 
Perto ou longe irei.

                  
Eis - me aqui, senhor, manda - me;
Eis - me aqui, Senhor, manda - me.

Quero sempre a ti servir;
 Eis - aqui, senhor, manda - me!

 
Eu desejo obedecer meu fiel mentor;

Nada posso eu temer; 
Junto a meu Senhor.

 
Faze - me o campo contemplar; 

ver minha missão;
Teu amor em mim brotar, 

peço em oração.
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LOUVORES
Missões,Uma obra de Fé

 
Orar é um ato de fé.

Ó crentes, ao Pai fazei orações.
Missões, uma obra de fé!

Orai ao Senhor por missões.
Rogai por obreiros, orai sem cessar,
clamai pelas almas sem desanimar.

Missões, uma obra de fé!
Ó crentes, orai por missões.

 
Doar é um ato de fé.

A Deus ofertai sem murmurações.
Missões, uma obra de fé!

Doai com amor a missões.
Oh, dai na certeza que Deus suprirá,

pois Ele é fiel e jamais falhará.
Missões, uma obra de fé!

Sim, contribuí com missões.
 

Pregar é um ato de fé.
Ó crentes, pregai por entre as nações.

Missões, uma obra de fé!
Pregai com fervor em missões.

Levai o evangelho, de Deus proclamai.
Em nome de Cristo a semente lançai.

Missões, uma obra de fé!
Ó crentes, fazei, pois, missões. (2x)
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