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1. Paz, justiça, alegria tenho em Ti, Senhor, (Rm 14:17) 

E as desfruto cada dia, envolvido em Teu amor. (Gl 5:22; 1Jo 4:16) 
A todo tempo, vigiando, (Lc 21:36) 
Constantemente a orar, (Cl 4:2; Ef 6:18) 
Humilde, vou a Ti (Mt 5:3; Lc 15:18-19) 
E vou, a Ti, louvar. (Rm 14:11; Sl 9:1) 
Paz, justiça, alegria posso desfrutar 
Pelo amor que é Teu, (Rm 5:5) 
Amor que é meu lugar. (Jo 15:9; 1Jo 4:16) 

 
CORO 1.  Vem me abraçar, (Lc 15:20) 

Me encontrar; (Lc 15:4) 
Vem me encher, ternamente receber! (Ef 4:10; Lc 15:20-24; Jo 14:3) 
Me receber é me aceitar; (Sl 73:24; Is 56:7; Lv 22:29; Rm 15:16) 
Me preencher é me guiar (Rm 8:14; Ef 4:15) 
Pelo amor que é Teu, (Rm 5:5) 
Amor que é meu lugar. (Jo 15:9; 1Jo 4:16) 

 
2. Paz, justiça, alegria tenho em mim, Senhor, (Rm 14:17) 

E as expresso cada dia em Teu Reino de amor. (Rm 14:18; Cl 1:13; 1Ts 2:12) 
Sempre a Teus filhos me doando, (1Jo 3:16) 
Constantemente a servir, (1Pe 4:10)  
Confiante, os levo a Ti (Ef 3:8-13; Hb 4:16; Ap 1:6) 
E os levo a Te seguir. (Ef 4:11-12; 1Tm 2:22) 
Paz, justiça, alegria posso expressar 
Pelo amor que é Teu, (Rm 5:5) 
Amor que é meu lugar. (Jo 15:9; 1Jo 4:16) 
 

CORO 2. Vou Te abraçar, (Mt 28:9) 
Te encontrar; (1Ts 4:17; Lc 11:10) 
Vou Te viver, plenamente conhecer! (Cl 1:10; Ef 4:13; 2Pe 1:8) 
Te conhecer é me entregar; (1Jo 3:16; 4:7) 
Te pertencer é me guiar (2Tm 2:19,22) 
Pelo amor que é Teu, (Rm 5:5) 
Amor que é meu lugar. (Jo 15:9; 1Jo 4:16) 

 
 



 

 

Notas: 
 
 
Este hino trabalha com duas formas de viver o Reino de Deus. Uma, mais 
passiva, é ser o receptor das bençãos divinas, aquele que é encontrado, 
que recebe, desfruta e é guiado pelo amor Deus. A outra, mais ativa, é ser 
aquele que transborda o que recebeu, abraça as causas do Senhor e se 
guia pelo Seu amor. Representa o contraste entre o filho pródigo (o que 
recebe o abraço do Pai) e o filho mais velho (o herdeiro que precisa 
abraçar as coisas do Pai) em Lucas 15. 
 
Na primeira parte da música, o fluxo é de Deus para nós. Nós recebemos e 
desfrutamos o que Ele é. O coro começa com a palavra “VEM”, o sujeito na 
segunda pessoa. É Deus que nos alcança, que nos encontra, recebe e 
abraça. Ele é quem nos guia pelo Seu amor. A nós, vem o sentimento de 
agradecer e permanecer em oração, sendo vigilantes. Como humildes 
pecadores, nos apresentamos diante de Deus para O louvar pela enorme 
graça dada a nós.  
 
Na segunda parte, o fluxo é de nós para Deus. Nós usamos nossos dons 
para desfrute Dele. O coro começa com a palavra “VOU”, o sujeito na 
primeira pessoa. Somos nós que tomamos a iniciativa, nos doamos aos 
irmãos com labor de amor, e juntos buscamos amadurecimento para o 
Reino. Ir ao encontro do Senhor, abraçá-Lo e à Sua obra, nos faz chegar ao 
pleno conhecimento de Cristo. E assim, agora somos nós que nos guiamos 
pelo amor de Deus, em todas as nossas ações. 
 
Notas de execução: musicalmente, o sentimento a ser transmitido é o de gratidão na 
primeira parte. De estar inundado do amor de Deus e de ter encontrado nosso lugar. A 
partir da segunda parte, um sentimento de convicção, de que é preciso que esse amor 
seja levado a todos ao nosso redor, e que cresçamos e sirvamos ao nosso Deus. Uma 
paz resoluta, alegre. 
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[2/2] [60bpm] Tom: A 
 
      |A                     |E/G#  |F#m7                   |F#m7/E 

1. Paz, justiça, alegria tenho em Ti, Senhor, 
             |D               |A/C#      |Bm7                     |E 
E as desfruto cada dia, envolvido em Teu amor. 

                         |C#m7       |F#m7                 |E/G#          |A 
A todo tempo, vigiando, constantemente a orar, 

                          |Bm7             
Humilde, vou a Ti  

             |Bm7/A         |E/G#       |Bm/F#    E 
E vou, a Ti, louvar. 

      |A                     |E/G#  |F#m7              |Em      A7      
Paz, justiça, alegria posso desfrutar 

                    |D                      
Pelo amor que é Teu, 

            |E7sus4                   |A   
Amor que é meu lugar. 

 
    |A            E/G#         |D           

Vem me abraçar, 
    |D/F#   E/G#  |A            

Me encontrar;  
     |A                        |D            |D/F#   E/G# |A          |A 

Vem me encher, ternamente receber! 
                         |D                     |E 

Me receber é me aceitar,  
                 |Fo                 |F#m7 
Me preencher é me guiar  
         |Bm7                         
Pelo amor que é Teu,  

             |E7sus4                  |A              |A 
Amor que é meu lugar. 

 
 
(idem estrofe e coro 2) 
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[2/2] [60bpm] Tom: G (para A: capo2) 
 
      |G                     |D/F#  |Em                        |Em/D 

1. Paz, justiça, alegria tenho em Ti, Senhor, 
             |C               |G/B       |Am7                    |D 
E as desfruto cada dia, envolvido em Teu amor. 

                          |Bm7        |Em                    |D/F#          |G 
A todo tempo, vigiando, constantemente a orar, 

                          |Am7             
Humilde, vou a Ti  

             |Am7/G        |D/F#     |Am7/E    D 
E vou, a Ti, louvar. 

      |G                     |D/F#  |Em                   |Dm       G7      
Paz, justiça, alegria posso desfrutar 

                    |C                      
Pelo amor que é Teu, 

             |D7sus4                 |G 
Amor que é meu lugar. 

 
   |G             D/F#       |C           
  Vem me abraçar, 
   |C/E       D/F#  |G 

Me encontrar;  
   |G                          |C           |C/E      D/F# |G        |G 

Vem me encher, ternamente receber! 
                         |C                     |D 

Me receber é me aceitar,  
                 |D#o               |Em 
Me preencher é me guiar  
         |Am7                         
Pelo amor que é Teu,  

             |D7sus4                 |G         |G 
Amor que é meu lugar. 

 
 
(idem estrofe e coro 2) 
 


