
PASTORAL DO BATISMO 
FOLHA DE CANTOS PARA CURSO 

 

 

Pelos Prados e Campinas - Padre Zezinho 
Pelos prados e campinas  
Verdejantes eu vou 
É o Senhor que me leva a descansar 
Junto às fontes de águas puras 
repousantes eu vou 
Minhas forças o Senhor vai animar 
 
Tu és Senhor, o meu pastor. 
Por isso nada em minha vida faltará 
Tu és Senhor, o meu pastor. 
Por isso nada em minha vida faltará (nada 
faltará) 
 
Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu 
vou 
E pra sempre o Seu nome eu honrarei 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos 
eu vou 
Segurança sempre tenho em suas mãos 
 
Ao banquete em sua casa muito alegre eu 
vou 
Um lugar em Sua mesa me preparou 
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
E transborda a minha taça em Seu amor 
 
Bem a frente do inimigo, confiante eu vou 
Tenho sempre o Senhor junto de mim 
Seu cajado me protege eu jamais temerei 
Sempre junto do Senhor eu estarei! 
 
Com alegria e esperança caminhando eu 
vou 
Minha vida está sempre em suas mãos 
E na casa do Senhor eu irei habitar 
E este canto para sempre irei cantar 
 
 
Fonte de Água Viva - Agnus Dei 
   
Água cristalina que jorra do peito aberto 
de Jesus 
Lá na cruz. 
É uma água viva que cura e que liberta 
cujo a fonte é o próprio Jesus. 
Chue, chue! Chua, chua! 
Nesta água eu vou me banhar. 

Deus É Mais - Nelsinho Corrêa 
   
Deus é mais, Deus é mais,  
Deus é mais que eu. 
Deus é mais, Deus é mais,  
Deus é mais que tudo 
 
Deus é mais forte que a minha fraqueza 
Deus é mais Santo que a minha impureza 
Deus é mais justo que minha injustiça 
Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. 
 
Refrão 
 
Deus é mais amor do que minhas mágoas 
Deus é mais Sorriso  
Do que minhas lágrimas 
Deus é mais Tudo  
que não consigo ser ainda 
Deus é o ponto de chegada,  
Deus é o ponto de partida 
 
Refrão 
 
Deus é mais Coragem que meus medos 
Ele é mais transparente que os meus 
segredos 
Deus me completa, Deus me levanta. 
Se vacila o meu passo, Deus é mais que 
meu cansaço 
 
Refrão 
 
 
Perto Quero Estar - Toque No Altar 
   
Perto quero estar, junto aos Teus pés. 
Pois prazer maior não há 
Que me render e Te adorar 
Tudo que há em mim, quero Te ofertar. 
Mas ainda é pouco eu sei 
Se comparado ao que ganhei 
Não sou apenas servo, teu amigo me 
tornei 
 
Te louvarei, não importam as 
circunstâncias 
Adorarei somente a Ti Jesus 


