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1. Escolho a Ti, Senhor, (Sl 119:30; Dt 30:19) 
Mesmo havendo sofrimentos nesse amor, (1Pe 2:19; 3:17) 
E tormentos que se alternam com louvor, (Ap 12:2; Jo 16:20-22) 
Eu escolho a Ti. (Sl 119:30; Dt 30:19) 
  

2. Escolho a Ti, Senhor, (Sl 119:30; Dt 30:19) 
Mesmo havendo provações por Te buscar, (1Pe 1:6) 
Se perseguições são riscos de Te amar, (Ap 12:13; 1Pe 3:14; 2Tm 3:12)  
Eu escolho a Ti (Sl 119:30; Dt 30:19) 
 

PRÉ-CORO. Para seres meu amor, (1Jo 4:8) 
 Minha prova de valor, (1Pe 1:7; 2Co 4:17) 

Frente a tudo o que vier, (1Pe 4:12) 
Resiliência e fé. (1Pe 5:9-10) 
Quando desejar fugir, (negativo: Jo 10:13; positivo: 2Tm 2:22; Ap 12:6) 
Permanecerei aqui. (1Pe 5:9; Ef 6:13) 
Mesmo em face dessa dor, (Ap 12:2,11; 1Pe 4:1) 

Mas em face desse amor, (1Jo 4:16; 2Co 12:10) 
Eu escolho a Ti! (Sl 119:30; Dt 30:19) 

 
CORO. Escolho Te seguir; (Ap 14:4; 2Tm 2:22) 

O caminho é estreito, (Mt 7:14) 
Mas vai conduzir (Hb 2:10; 2Pe 1:3) 
A gerar o que é perfeito (Ap 12:5) 

Em mim, (2Tm 3:17; Fp 3:12) 
 
Pois Teu sangue derramado muda minha história (Ap 12:11) 
E és Tu, Jesus, meu testemunho e vitória! (Ap 12:11,17) 
 
E esse amor será 
Um refúgio no deserto (Ap 12:6,14) 
Para quem Te amar, (Ap 7:14) 
Mesmo em tempos mais incertos, (Ap 12:14) 
Mas é certo que escolho a Ti! (Sl 119:30; Dt 30:19) 

  Mas é certo que escolho a Ti! (Sl 119:30; Dt 30:19) 
 
 
 



 

 

Notas: 
 
A vida cristã engloba alegria e prazer, mas também provações e 
sofrimentos. Há momentos de dificuldades, perseguições, que Deus permite 
a fim de nos aperfeiçoar. 

 
Há diversos trechos da Bíblia que abordam essas questões, como em 1 
Pedro, onde as provações são comparadas a um fogo que apura o ouro. Em 
2 Corintios 4:17 Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações 
produzem em nós eterno peso de glória.  
 
Mas por que escolher um caminho tão difícil?  
Por amor. 
 
Apocalipse 12:2 nos revela que esses tormentos são como dores de parto. 
Para dar à luz, a mãe se submete tamanho sofrimento que chega a gritar. 
Mas o parto, apesar de sofrido é um momento de grande alegria em que 
ela se dispõe sofrer, não por masoquismo, e sim por amor. Para ter aquele 
filho, vale a pena passar por tudo. 

 
Hoje, na igreja, por meio de nossas “dores de parto”, podemos ajudar-nos 
uns aos outros a ser constituídos da própria vida de Cristo. Passando pelo 
processo de amadurecimento, essa vida crescerá em nós até gerar aquele 
varão perfeito que será arrebatado para Deus (Ap 12:5).  

 
Ao viver assim, também preparamos um ambiente santo, de adoração e 
proteção, um refúgio para os filhos de Deus. Mesmo quando os tempos 
forem difíceis, de secura e de tribulação, haverá um lugar nesse deserto 
para poder amar a Cristo (Ap 12:6). 

 
Esta letra foi composta de forma a gerar, na sua maior parte, uma dupla 
forma de interpretar. Tanto pode ser aplicada à nossa busca atual de nos 
tornarmos vencedores, como àqueles que sofrerem perseguição no futuro e 
desejarem ser fiéis durante a tribulação. 

 
 

Notas de execução: o hino deve ser cantado com sentimento resoluto, daquele que 
sabe que escolheu o caminho mais difícil, mas que tem certeza dessa escolha por causa 
do amor. Não é uma alegria leve e frívola, e nem lamentação e tristeza, mas a força 
daquele que sabe que tem uma missão a cumprir. 
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[4/4] Tom: D - G  

 
|D9                                       

1. Escolho a Ti, Senhor, 
  |G9                                                         |D9 

Mesmo havendo sofrimentos nesse amor, 
  |G9                                                        |Bm7 

E tormentos que se alternam com louvor, 
  |Em7      D/F#    (G)   |A  

Eu es - co - lho a Ti.  

                       |D9                                       
2. Escolho a Ti, Senhor. 

  |G9                                                              |D9 
Mesmo havendo provações por Te buscar, 

        |G9                                                   |Bm7 
Se perseguições são riscos de Te amar, 

  |A                         |D9                           
Eu escolho a Ti

 
                 |G9                                             |D9 

PRÉ-CORO. Para seres meu amor, 
                 |G9                                      |D9 

 Minha prova de valor, 
                 |G9                                                |Bm7         

Frente a tudo o que vier,  
          |C             |A 
Resiliência e fé. 

|G9                                             |D9 
Quando desejar fugir, 

                 |G9                                |D9 
Permanecerei aqui. 

                 |G9                                                    |Bm7 
Mesmo em face dessa dor, 

                                                                        |C 
Mas em face desse amor, 

                       |Am7      G/B     C     |D 
Eu es - co - lho a Ti! 

 
                                         |Bm7    Em 

CORO.  Escolho Te seguir; 
                                 |Am7                   D                       |Bm7    Em 

O caminho é estreito, mas vai conduzir 
                                 |Am7                        D#o       |Em       Em/D#     |Em/D     Em/C# 

A gerar o que é perfeito em mim,  
                |Am7                                   G/B                     |C                              D        

Pois Teu sangue derramado muda minha história 
                |Am7                       G/B                         |C                   D        

E és Tu, Jesus, meu testemunho e vitória! 
                                       |Bm7        Em 

E esse amor será 
                                     |Am7                   D               |Bm7              Em 

Um refúgio no deserto para quem Te amar, 
                                                 |Am7                          Cm6               |[2/4]             

Mesmo em tempos mais incertos, 
                            |[4/4]  Am7                   D             |G           

Mas é certo que escolho a Ti! 
                                     |Am7                   D             |G   [ou] |Em    Em/D   |A7  (para retornar) 

Mas é certo que escolho a Ti!  


