
Hinos que não podemos esquecer 

1. Nossa maior virtude como povo de Deus, eu quero crer, que é viver 

exclusivamente pela fé e curtir nossa mais sonhada esperança: a volta de 

Jesus – Hino Breve Jesus Voltará. 

2. Fico imaginando o que de mais precioso temos neste mundo: nossa casa, 

nosso carro, nossa educação, nossos estudos, nosso status, nosso 

dinheiro, nossas viagens de férias, nossos filhos, nossa casa de praia, 

nosso sítio, nossa fé, nossa esperança. O que temos de melhor?  O Hino 

91 nos diz o que realmente é melhor em nossa vida. 

3. Servir ao Senhor é uma das melhores estratégias de Deus para nos tornar 

humildes. Existe beleza no serviço. Hino 220. 

4. Empresas investem milhões de dólares em seguranças de sistemas de 

computador. Pessoas ricas se protegem de todas as formas para evitar 

ser mortas ou sequestradas. Onde está a verdadeira segurança? Hino 240 

– Bendita Segurança. 

5. Confiança. Uma das bases do relacionamento entre as pessoas é a 

confiança. Em quem você realmente confia? Você é de confiança? 

Cantemos o hino 273 – Confia em Deus. 

6. Gratidão. Enquanto a maioria da humanidade quer receber, reclamar, 

exigir, a gratidão surge como uma virtude desejável na formação no 

caráter do cristão. O apóstolo Paulo adotou a gratidão como estilo de 

vida. “Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação” – Hino 247. 

7. Quando faltar fé. Quem dentro dessa igreja já não pensou em abandonar 

a fé? Quantos de nós não pensamos em largar a caminhada rumo à nova 

Jerusalém? Quantos de nós não pensamos em desanimar? Cantemos o 

inesquecível 274. 

8. Nossa missão. Qual a nossa mensagem? Pregamos a mensagem? 

Vivemos a mensagem? Nossa missão: Hino 333 – Há um dever. 

9. Quando você achar que seu lar é aqui. Quando você pensar que aqui vale 

a pena, cante 337 – Sou forasteiro aqui. 

10. Se você é como eu que gosta de presentes, veja o que a letra desse hino 

tem a lhe dizer: Hino 571. 

11. Companhia. Muitos de nós vivemos sozinhos nesta vida. Quando a 

solidão bater na sua porta lembre-se do Hino 417. 


