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JOGRAIS 

 

 

VOLTA PARA CASA FILHO 

 

1:é tempo de se arrepender 

2:é tempo de voltar pra casa do sernhor 

1:pois amanhã pode ser muito tarde 

todos:jusus lhe espera de braços aberto 

2:mas volta pra casa  

1:volta pra igreja  

2:rasga do peito a vergonha ea dor  

todos: jesus te chama mesmo ferido 

1: esquerça o passado ele apagou 

2:mas volta pra casa 

1:te empresto meu ombro 

2:jesus te espera de braço aberto  

1:é tempo de arrepender 

2:voltar atras  

1:è tempo de amar  

todos: volta pra casa, jesus te ama 
 

 

A CRIAÇÃO 
 

1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 

2. E a terra era sem forma e vazia,então disse Deus: 

Todos : Haja luz! 

3. E houve luz, e assim o céus , a terra ,o mar e todas as criaturas da terra foram criados em seis dias. 

4. E fez o SENHOR Deus um lindo jardim ao qual chamou Éden , e pôs ali o homem e a mulher que 

tinha criado  

5. . Tudo era tão bom!E ficou melhor ,pois Deus criou o sétimo dia,o dia do descanso universal, 

memorial da criação. 

6. Éden, Éden lindo Éden! 

7. Quanta maravilha fez o Senhor para a raça humana!Que regozijo!quanto resplendor!Mal posso 

imaginar tanta perfeição. 

8. Tantas flores, lindas águas cristalinas, quantos frutos deliciosos tudo ao dispor do belo casal. 

9. Mas havia uma ressalva,apenas uma arvore frutuosa entre milhares não poderia ser tocada,pois seu 

fruto continha o veneno bem mal. 

10. O veneno da desobediência que os levaria a morte se dele comessem. 

1. Deus disse claramente: 

Todos: Não toqueis!Não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás.  

2. Dada as considerações finais, Deus realizou o primeiro casamento do mundo. 

3. Que lindo casamento presidido pelo próprio Deus! 

4. Esta ai Adão diante de teu olhos a mulher que Deus formou de tua costela 

5. Esta é agora osso dos teus ossos e carne de tua carne  

6. Tudo era felicidade no Éden, até o dia em que do céu desceu expulso satanás. 

7. Triste dia !Desce a terra o perturbador da paz  

8. E em seu coração traça um plano sagas,de se vingar de Deus tocando no que ELe mais ama. 

9. O que ele não sabia era que Deus tinha um plano B caso a raça humana sucumbisse ao seu engano. 

10. E o sua estrategia será o plano do amor ,pois saibam todos essa verdade: 

Todos: Ninguém tem maior amor do que, o de Jesus, em dá a sua própria vida, por nós pecadores. 

  

  

A MAIS SUBLIME LIÇÃO 

  

1ª criança- A glória dos filhos são os pais e os filhos a herança do Senhor. 

Todos- Crianças, agradeçamos a Deus neste dia, pelos pais, pelos filhos, pelo amor. 

2ª criança- Guarda o mandamento do teu pai- é o conselho do grande Salomão que acrescenta com 
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sabedoria: 

3ª criança- O filho sábio do pai ouve a instrução. 

4ª criança- O Senhor disciplina a quem ama como o pai ao filho a quem quer bem. 

5ª criança- Corrigindo-os com entendimento, visando a glória de uma vida futura. 

1ª criança- Como um pai se compadece do seu filho também o nosso Deus assim o faz- se compadece 

daqueles que O temem. 

Todos- Dando-nos bênçãos de perdão e paz! 

2ª criança- O pai do justo se regozijará; seu coração se enche de alegria. 

3ª criança- Pois teme o seu filho ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. 

4ª criança- Vós filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. 

5ª criança-Não provoqueis, ó pais, os vossos filhos, criai-os nos caminhos do Senhor. 

Todos- E crescendo não se desviarão pra honra e glória do Seu Criador. 

 

 

A ÚNICA ESPERANÇA 

  

1 - E me perguntam, onde tenho encontrado forças pra seguir,  

2- onde encontro motivação e coragem, onde tenho depositado minha fé, 

3 - então logo respondi: 

4 - No caminho da verdade, no amor que cobre o mundo, na vida, na paz, Ele é : 

Todos: a única esperança 

3 - – O único que é Santo, Justo , quem sempre vai comigo, Emanuel, Pai bondoso em quem eu confio 

Todos: a única espernça 

1 e 4: Só Nele podemos descansar  

3 -Ele é a glória eterna, é criador ,Ele é nosso Pai, nosso amigo e salvador, estou falando da: 

Todos: única esperança 

2 - Num mundo tomado de egoísmo  

3 – 4 : Ele me leva a ser a mão que ajuda, e a seguir suas palavras 

1 e 2: num mundo cheio de incertezas, em meio a um cenário de tristeza,  

4 - Ele me mostra que só Nele temos salvação, Nele está  

Todos: a única esperança 

1 – A vida com Ele é prazerosa e alegre,  

2 - pois afasta nosso coração do mal, 

3 - Nele há prazer real, a alegria é certa, e as trevas se dissipam  

4 - Ele é nossa: 

Todos: única esperança 

1 e 3 - Nas mãos Dele entregamos nossa vida, descansamos nossas lutas e temores 

2 - nossos anseios e dores entregamos somente nas mãos da 

Todos: única esperança 

2 e 4 - Ele mostra o caminho que leva ao Céu, e nos lembra que muito em breve iremos encontrar com 

Ele: 

Todos: A única esperança 

1 - Que nada impeça nossa entrega, 

2 - nosso compromisso,  

3 - que possamos decidir hoje adorar somente ao grande Rei,  

4 - o único em que devemos depositar toda nossa esperança, pois ele é a fonte, 

2 e 3 - Ele é a única esperança  

Todos: Ele é JESUS 

 

Autor: Edilany Souza 

  

  

APOCALIPSE 

 

1. Revelação de Cristo Jesus, que Deus nos deu, através de seu servo João para nos mostrar as coisas 

que em breve devem acontecer. 

2. Vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já 

não existe. 

3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, adornada como 

noiva ataviada para o seu esposo. 

4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus 



 
 

O Maior Portal de Conteúdo Informativo Para Líderes, Desbravadores, Aventureiros, Jovens, Universitários e Música 

- 3 - 

habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 

1. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e 

nem dor, por que as primeiras coisas passaram. 

2. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas às coisas. E acrescentou: 

Escreve, porque estas palavras são fieis e verdadeiras. 

3. Disse-me ainda: Tudo está feito. EU SOU o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu a quem tem sede 

darei de graça da fonte da água da vida. 

4. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o  

5. tempo está próximo. 

1. Eis que venho sem demora, e comigo estão galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as 

suas obras. 

2. EU SOU o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. 

3. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista 

o direito à arvore, e entrem na cidade pelas portas. 

4. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será vestido de vestes brancas, 

e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida; pelo contrario, confessarei o seu nome 

diante de meu Pai e diante dos seus anjos.  

1,2,3,4. O Espírito e a noiva dizem: vem! Aquele que ouve diga vem! Aquele que tem sede Venha, e 

quem quiser receba de graça a água da vida. 

  

 

A NOVA JERUSALÉM 

 

Voz oculta: Nesta noite falaremos de um grande fato que vira acontecer a nossa cidade a linda 

Jerusalém. 

1: E João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão e 

prendeu o dragão e a antiga serpente por mil anos e os lançou no abismo e pois, selo sobre ele para 

que não mais engane as nações ate que os mil anos se acabem. 

2: E vi tronos: e assentaram sobre aqueles que foram dados poder de julgar, e vi as almas daqueles 

que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e vieram e reinaram com cristo 

por mil anos. 

3: Mas os outros mortos não reviveram ate que os mil anos se acabem, Esta é a primeira ressurreição. 

Bem aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a seguir 

sobre a morte, mais serão sacerdotes de Deus e de seu cristo e reinarão com ele por mil anos. 

4: E a antiga serpente será solta e sairá e enganara as nações que estão sobre os quatro cantos da 

terra, GUGUE E MAGOGE, cujo o número e como a areia da praia para juntar em batalha. E subirão 

sobre a largura da terra e cercarão o Arrais dos santos da cidade a mandar, mais Deus dos altos céus 

fez descer fogo do céu e os devorou, e lançou no lago de fogo e enxofre onde esta a besta e o falso 

profeta a antiga serpente a onde serão atormentados para todo sempre. 

5: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele e de cuja presença fugia céu e 

terra e não achou lugar para eles. 

6: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriu-se outro livro. 

Todos: O livro da vida 

6: E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrita e segundo as suas obras. 

1: E deram o mar seus mortos 

2: A morte e o inferno deram seus mortos que neles havia. 

3: E foram julgados segundo as suas obras. 

Todos: E a morte e o inferno e todos que não foram achados escrito no livro da vida foram lançado no 

lago de fogo e enxofre. 

4: E vi um novo céu e nova terra, passaram e já não existe mais. 

Todos: E João viu a grande e linda cidade a nova Jerusalém. 

5: Que Deus descia do céu endereçada como uma esposa atraviada para o seu marido. 

6: E soou uma grande voz do céu que dizia. 

Todos: Es aqui o taberna colo de Deus com os homens e neles habitara e eles serão seu povo, e o 

mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. 

1: E Deus limpara de seus olhos todas as lagrimas, não haverá mais morte nem pranto nem dor nem 

clamor porque já as primeiras coisas são passadas. 

4: E o que estava assentado sobre o trono disse! 

2: Eis que faço novas todas as coisas. E disse lhe escreve pois essas palavras são verdadeiras e fieis. 

6: E disse lhe mais. 

3: Estar cumprido, Eu sou o alfa e o omega o principio e o fim, aquém que tiver sede de graça lhe 
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darei da fonte da água da vida, e ao que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será 

meu filho. 

Todos: Mas quanto aos tímidos, e os incrédulos e os abomináveis, e os homicidas, e os fornecedores e 

feiticeiros idolatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre. O 

que é a segunda morte assim como estar escrito em apocalipse 21 e 8 

4: E veio a mim um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das ultimas sete pragas e falou 

comigo dizendo. 

3: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. 

5: E fui levado em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade a santa Jerusalém 

que Deus descia do céu. 

2: E tinha a glória de Deus. 

6: A sua luz era como a pedra de jaspe como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro 

com doze portas, em suas portas doze anjos e nelas estava escrito os nomes das doze tribos de israel. 

Todos: E ali não haverá mais noite nem luz do sol porque o senhor Deus é a própria luz. 

1: A linda cidade que João contemplou e a cidade santa a nova Jerusalém que Deus pra nós preparou, 

é para la que vamos subir e vamos contemplar, a face de Jesus contemplar conhecer o pai pois o nosso 

Jesus irá nós apresentar. 

2: Os anjos arcanjos querubins serafins crianças velhos jovens os obreiros todos iremos cantar já 

transformados em corpo de glória assim. 

Todos: 4* santo, é o senhor... 

3: Amada igreja estais preparada para subir pois lá não tem grande nem pequeno, pois grande lá é o 

senhor JESUS. 

4: Pois amados não sejamos cobiçosos de van glorias, irritando-nos uns aos outros invejando uns aos 

outros, pois o presente e o futuro pertence ao senhor Deus: 

5: Pois o senhor conhece e sabe tuas obras virtudes e falhas não tolera pecado pois ele é santo e não 

falha, tem tesouros guardados e ao que vencer será recompensado sentará no trono com ele e terá 

glória eterna pois esta reservado. 

6: Mais só os que estão escrito no livro da vida poderão entra na linda cidade, EI VOCÊ? queres herdar 

conosco a glória eterna nesta noite. Estamos a ti perguntar. 

Todos: Se ele viesse agora será que irás subir. 

1ª3: Deus te convida nesta noite vem e entrarás conosco naquela linda cidade. 

4ª6: E juntos teremos glória eterna e cantaremos. 

Todos: 4* santo, é o senhor dos exércitos. 

Todos: E nesta noite igreja te convidamos pra juntos cantarmos 7* santo. É o senhor e juntos para 

sempre cantaremos assim. E descansaremos a margem do rio da vida na cidade santa a cidade de luz 

a nova Jerusalém. 

 

 

Autor: Fabio Augusto 

Fonte: www.ja-online.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


