
 

 

Força pra vencer 
Samuel Huh 

 
 

1. Firme sustento, (alimento: Dt 8:3, Hb 5:14; sustentação: Is 41:10) 
Infindas provisões, (Sl 144:13) 
Força pra vencer as mui grandes provações, (1 Pe 1:6; Dt 8:16-18) 

Senhor, me dá. (Jz 16:28) 
Senhor, me dá (Sl 86:16) 
Força pra vencer. (Sl 20:6; 1 Jo 2:14) 
 

2. Chuva a seu tempo, (Ez 34:26; Dt 11:14) 
Semente aos corações, (Mt 13:18-23) 
Força pra vencer as estéreis condições, (Mt 13:18-23; Ml 3:11; 2 Pe 1:8) 
Senhor, me dá. (Jz 16:28) 
Senhor, me dá (Sl 86:16) 
Força pra vencer. (Sl 20:6; 1 Jo 2:14) 
 

CORO.  Força (Ef 6:10; Is 40:29) 
Pra vencer, mudar e prosseguir; (1 Jo 5:4-5; 1 Sm 10:6; Fp 3:12-14) 

  Vida (Jo 3:15; Cl 3:4; 1 Tm 6:12) 
  Pra crescer, amar e Te servir; (1 Co 3:6; 1 Ts 3:12; 1 Pe 4:11) 
  Pra Te conhecer (Cl 1:10; Ef 4:13; 2 Pe 1:8) 
  E Te agradar; (1 Ts 4:11) 
  Pra me consagrar (Lv 11:44; Rm 12:1) 
  E Te viver; (Jo 6:57) 
  Dá-me força, dá-me vida (Sl 29:11; Ef 2:1) 
  E de Tua plenitude vem me encher; (Jo 1:16; Ef 3:19) 
  Senhor, dá mais, (2 Pe 1:3-4) 

 Senhor, dá mais (2 Pe 1:8) 
 Do Teu próprio ser. (Sl 18:1; Is 12:2; Ef 3:17; 1 Pe 5:10) 
 

3. Novo armamento, (Ef 6:10-17; Rm 13:12) 
Celestiais visões, (At 26:19; Cl 3:2) 

Força pra vencer minhas fortificações, (2 Co 10:4) 
Senhor, me dá. (Jz 16:28) 
Senhor, me dá (Sl 86:16) 

Força pra vencer. (Sl 20:6; 1 Jo 2:14) 
 

4. Doce ungüento, (1 Jo 2:27) 
Profundas fundações, (Lc 6:48) 
Força pra vencer e viver transformações, (2Co 3:18) 
Senhor, me dá. (Jz 16:28) 
Senhor, me dá (Sl 86:16) 
Força pra vencer. (Sl 20:6; 1 Jo 2:14) 



 

 

Notas: 
 

A vida cristã é um constante processo de transformação, de metamorfose.  
Iniciamos esse processo na posição de receptores, em que tudo nos é dado pela 
graça divina, e gradativamente vamos amadurecendo e nos tornando doadores, 
aqueles que cooperam com o desejo de Deus.  
 

Este hino fala sobre esse momento de transição entre sermos alvos e agentes da 
transformação. Ainda não nos tornamos doadores, ainda estamos na posição de 
pedir que Deus nos fortaleça, mas já vislumbramos que o que Deus nos dá 
acabará por nos levar ao crescimento de vida e à consagração para O servir. As 
estrofes descrevem as diversas dificuldades e anseios de quem está se sentindo 
fraco, e o coro traz uma revelação sobre o que é a força que tanto pedimos. 
 

A estrofe 1 inicia pedindo sustento e provisões. Sustento tanto no sentido de 
alimento como no sentido de sustentação, apoio. Ainda estamos frágeis, 
precisando de nutrição, carentes de firmeza perante às provações, que parecem 
muito grandes. Numa situação em que só conseguimos pedir força ao Senhor. 
 

A estrofe 2 mostra o desejo de sair da condição estéril e frutificar. Necessitamos 
da chuva no tempo certo: a chuva temporã, que prepara a terra pra semeadura, 
e a chuva serôdia, que faz os grãos crescerem. É o mover de Deus que age na 
hora certa em nossas vidas. E também precisamos da semente, a Palavra, 
encontrando em nossos corações uma boa terra para crescer e dar frutos. 
 

A estrofe 3 aborda a questão dos pensamentos enganosos e raciocínios falsos 
que atrapalham nosso viver cristão. Precisamos nos munir de armas espirituais e 
de uma visão que governe nossas vidas, como Paulo teve no caminho de 
Damasco. Isso nos fará vencer as fortalezas da nossa mente. Seremos 
fortalecidos com poder (Ef 6:10), buscando as coisas celestiais (Cl 3:1-2). 
 

A estrofe 4 fala sobre sermos transformados pelo trabalhar do Espírito. Sermos 
aqueles que seguem a Sua unção e que possuem um alicerce profundo, tendo 
sido edificados sobre a rocha (Lc 6:48). Fala sobre o desejo de conseguirmos ter 
uma vida crescida, com raízes na Palavra, na vida de Deus. 
 

Finalmente, o coro revela que essa força que tanto pedimos não é um elemento 
externo, mas sim o próprio Deus em nós. Descobrimos que, ao pedir força para 
vencer as dificuldades, mudar e avançar, o que na verdade necessitamos é a Sua 
própria vida. Ela nos faz crescer, praticar o amor e servir. Ela nos faz conhecer 
verdadeiramente o Senhor e buscar uma posição ativa, de doadores. Ela nos faz 
querer agradá-Lo, nos consagrando e vivendo Nele e para Ele. Ao final, a “força” 
é o próprio ser de Deus. Que O possamos buscar, servir e perseverar. 
 

Notas de execução: Em termos musicais, as estrofes iniciais são um clamor, e devem 
transmitir sensação de fragilidade e dificuldade, sendo tocadas de forma delicada. O 
coro é a revelação de que a força que necessitamos é o próprio Deus, e deve ser tocado 
de forma a aumentar a intensidade e gerar convicção. As estrofes finais, tocadas de 
forma resoluta, combativa, mostrando que temos uma missão a cumprir. 
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[2/2] [62bpm] Tom: E 
Batida: |1     .     .     .     2     .     .     .     | 
                p            i         ma         i    m     
 
|E9                    |E9            |E9                            |E9 
Firme sustento, infindas provisões, 
|C#m7                       |C#m7/B        |Bbm7(b5)                  |Am7(9)      |Am7(9)           
Força pra vencer as mui grandes provações, 
      |A9                      |A9 
Senhor, me dá. 
      |Am9       |Am9 
Senhor, me dá 
|E9                              |E9        |E9        |E9 
Força pra vencer. 
 
[idem estrofe 2, 3, 4] 

 
           |F#m7(4) 
C. Força  
                               |F#m7(4)                 |B7(9)            |B7(9) 

Pra vencer, mudar e prosseguir; 
           |F#m7(4) 
 Vida  
                              |F#m7(4)              |B7(9)            |B7(9) 
 Pra crescer, amar e Te servir; 
                                                 |E           |E7M 
 Pra Te conhecer 
                 |Bm7             |Bm7 
 E Te agradar; 
                                                 |A9        |A7M(9)  
 Pra me consagrar 
                |D7(6/9)    |D7(6/9) 
 E Te viver;  
                             |G#m7                    |G7(b5) 
 Dá-me força, dá-me vida 
                       |F#m7(4)         |B7(9)                     |C#m7   |Bb7(b5)  |A7M(9)  |D7(6/9)  |[pausa] 
 E de Tua plenitude vem me encher;   
                   |E9                          |E9  
 Senhor, dá mais, 
                  |Am9                       |Am9 
 Senhor, dá mais 
           |Am9                                   |E9     |E9     |E9    |E9 
 Do Teu próprio ser.  
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(tonalidade para congregação) 
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[2/2] [62bpm] Tom: D (para E: capo2) 
Batida: |1     .     .     .     2     .     .     .     | 
                p            i         ma         i    m     
 
|D9                    |D9            |D9                            |D9 
Firme sustento, infindas provisões, 
|Bm7                        |Bm7/A           |Abm7(b5)                  |Gm7       |Gm7           
Força pra vencer as mui grandes provações, 
      |G9                      |G9 
Senhor, me dá. 
      |Gm7       |Gm7 
Senhor, me dá 
|D9                              |D9        |D9        |D9 
Força pra vencer. 
 
[idem estrofe 2, 3, 4] 

 
           |Em7 
C. Força  
                               |Em7                       |A7(4)            |A7(4) 

Pra vencer, mudar e prosseguir; 
           |Em7 
 Vida  
                              |Em7                     |A7(4)            |A7(4) 
 Pra crescer, amar e Te servir; 
                                                 |D           |D7M 
 Pra Te conhecer 
                 |Am7             |Am7 
 E Te agradar; 
                                                 |G9        |G7M  
 Pra me consagrar 
                |C7(9)        |C7(9) 
 E Te viver;  
                             |F#m7                     |F7(b5) 
 Dá-me força, dá-me vida 
                       |Em7                |A7(4)                       |Bm7     |Ab7(b5)  |G7M     |C7(9)      |[pausa] 
 E de Tua plenitude vem me encher;   
                   |D9                          |D9  
 Senhor, dá mais, 
                  |Gm7                       |Gm7 
 Senhor, dá mais 
           |Gm7                                   |D9     |D9     |D9    |D9 
 Do Teu próprio ser.  
 

 



 

 

Força pra vencer 
(versão simplificada) 

Samuel Huh 
 
 

[2/2] [62bpm] Tom: D (para E: capo2) 
Batida: |1     .     .     .     2     .     .     .     | 
                p            i         ma         i    m     
 
|D                    |D              |D                            |D 
Firme sustento, infindas provisões, 
|Bm                           |Bm/A             |E7                                  |Gm7          |Gm7           
Força pra vencer as mui grandes provações, 
      |G                      |G 
Senhor, me dá. 
      |Gm7       |Gm7 
Senhor, me dá 
|D                               |D        |D        |D 
Força pra vencer. 
 
[idem estrofe 2, 3, 4] 

 
           |Em 
C. Força  
                               |Em                         |A7                |A7 

Pra vencer, mudar e prosseguir; 
           |Em 
 Vida  
                              |Em                       |A7               |A7 
 Pra crescer, amar e Te servir; 
                                                 |D           |D 
 Pra Te conhecer 
                 |Am7              |Am7 
 E Te agradar; 
                                                 |G          |G  
 Pra me consagrar 
                |C7          |C7 
 E Te viver;  
                             |F#m7                      |B7 
 Dá-me força, dá-me vida 
                       |Em                  |A7                             |Bm       |D7       |G        |C7     |[pausa] 
 E de Tua plenitude vem me encher;   
                   |D                            |D  
 Senhor, dá mais, 
                  |Gm7                       |Gm7 
 Senhor, dá mais 
           |Gm7                                   |D     |D     |D    |D 
 Do Teu próprio ser.  
 

 


