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Você gostaria de se unir a nós agora     
e dizer essas mesmas palavras          

como uma declaração de fé e gratidão? 
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e dizer essas mesmas palavras          e dizer essas mesmas palavras          

como uma declaracomo uma declaraçção de fão de féé e gratidão? e gratidão? 



Então, vamos glorificar 
o nome do Senhor       

pelos momentos em que 
Ele nos tem protegido.   

Quantas vezes Ele 
tem estendido sobre nós  

Suas mãos 
misericordiosas!...
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Podemos não ter percebido, irmãos e irmãs, 
mas nos momentos mais difíceis 

em que pensamos estar
irremediavelmente sós, 

desamparados (as)... 

as mãos do Senhor estavam e estarão           
sempre estendidas sobre nós... sobre você!
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na hora do trabalho, 
no lazer,                         

nos estudos,                                                   
seja na tristeza ou na 

alegria,
enfim, em cada 

instante da nossa 
vida...
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O Senhor nos alcança com Suas mãos 
que curam toda enfermidade e todo mal;

que levantam 
e restauram as forças; 

que guiam e afastam do perigo.  
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Senhor,
sei que se o meu 

coração estiver pesado 
pelas mágoas           

e ressentimentos,
estenderás Tua mão 

sobre ele
e eu hei de aprender     
a amar e perdoar;
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Vamos dizer-Lhe:Vamos dizer-Lhe:



Se alguma dor física me atormentar, 
estenderás Tua mão sobre mim... 
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E o Teu poder de cura
me alcançará;

E o Teu poder de curaE o Teu poder de cura
me alcanme alcanççararáá;;



Se a minha mente 
estiver confusa      
estenderás Tua 
mão sobre ela 

e a luz penetrará
nos meus 

pensamentos.
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estiver confusa      estiver confusa       
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e a luz penetrare a luz penetraráá
nos meus nos meus 

pensamentos.pensamentos.
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LIGUELIGUE

S. O. S.S. O. S. Bom Pastor     Bom Pastor     
-- 24 horas em Ora24 horas em Oraçção com Você ão com Você --

(21) 3319(21) 3319--0990 0990 

TODOS OS DIAS UMA TODOS OS DIAS UMA 
MENSAGEM MENSAGEM 

DE FDE FÉÉ, AMOR E ESPERAN, AMOR E ESPERANÇÇA A 
PARA TODOS NPARA TODOS NÓÓS!S!
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