
 

 

Prova de amor 
Luís Eduardo Corbani 

 
 

1. Não há maior prova de amor que a Minha: (Rm 5:8) 
 Eu te amei – amei até o fim! (Jo 13:1; 3:16; 1Jo 3:16) 

 E, dei-te tudo, té a própria vida (Mt 20:28; 1Jo 3:16) 
 A fim de resgatar-te para Mim! (Mt 20:28; Gl 4:5; Ef 1:14; 1Tm 2:6) 
 Sou Deus, mas vim no tempo e, encarnado, (Jo 1:1,14; Fp 2:6-7) 

 Intenso sofrimento aqui provei; (Is 53:1-10a; Hb 13:12) 

 Meu sangue no madeiro derramado, (At 10:39; Hb 9:11-14; 1Pe 2:24) 

 Por ti, ao Pai amado apresentei. (Hb 9:11-14,24) 
 

  É pela graça a salvação! (Rm 3:24; Ef 2:5,8) 

  Perfeita, eterna redenção! (Hb 9:12) 

  Bebi o cálice da ira, amargo, (Mt 26:42; Hb 5:7) 

  Fui imolado para teres perdão. (Hb 9:11-14,24) 
 

2. Mas digo: queres ser o que Me segue? (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Jo 12:26) 

 Tu deves a ti mesmo te negar, (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23) 

 Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, (Lc 9:23-24) 

 E no Espír’to poderás andar. (Gl 5:16,24-25) 

 Desejo refinar-te como ouro, (1Pe 1:6-7; Ap 3:18) 

 Ainda nesta era te usar; (2Tm 2:20-21) 

 Por fim, no reino milenar vindouro (Ap 19:6-7) 

 Comigo em glória poderás reinar. (Ap 19:6-7) 
 

  Seguro estás em Minhas mãos! (Jo 10:28) 

  Provejo a ti mais salvação! (Sl 68:10; 1Co 10:13) 
  Pois graça e misericórdia tenho, (Hb 4:14-16) 

  Socorro pleno em qualquer situação! (Hb 4:14-16) 
 

3. Senhor Jesus, declaro aqui: Te amo! (Sl 18:1; 116:1) 

 És meu fiel, precioso Salvador! (Sl 33:4; Ap 1:5; Sl 28:8; 79:9; Lc 1:47; Tt 1:3-4) 

 A Ti consagro todos os meus anos, (Sl 110:3; Rm 12:1) 

 Que sejam gastos só em Teu favor. (Sl 110:3; Rm 12:1) 

 Aberto estou ao Teu moldar agora: (Rm 9:21; 12:1; 1Pe 1:6-7) 

 Um vaso útil faz-me em Tuas mãos; (2Tm 2:20-21) 

 Seguir-Te-ei, de pronto, sem demora, (Mt 4:22; Lc 5:11,28; Fp 3:4-8) 

 Ó minha rica Herança, meu Quinhão! (Hb 9:15; 1Pe 3:9) 
 

  Anunciarei Teu grande amor, (1Jo 1:1-3) 

  Profundo, vasto, superior; (Ef 3:18-19) 

  Até, por fim, eu ver Teu rosto lindo (1Jo 3:2) 

  E ser bem-vindo em Teu reino, Senhor. (Ap 19:6-7; 20:4b) 



 

 

Notas: 
 
Ao considerar a entrega voluntária do Senhor Jesus para morrer na cruz 
pela humanidade, o nosso coração se enche de gratidão e amor. De 
acordo com Romanos 5:6-10, Cristo morreu não pelos bons ou pelos que 
merecem, mas pelos ímpios, pecadores e inimigos Dele. “Deus prova o seu 
próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo 
nós ainda pecadores” (v. 8).  
 
Que graça e misericórdia! Que amor! Diante dessa prova de amor, como 
não se entregar a Ele? De coração declaramos: “A Ti consagro todos os 
meus anos, que sejam gastos só em Teu favor”!  
 
Que o amor de Deus encha os corações, em plenitude! Que cada um de 
Seus filhos se torne um arauto desse Amor! 
 

Notas de execução: musicalmente, conduzir as primeiras estrofes com reverência e 
dignidade, pois o conteúdo da letra revela sofrimento e entrega do próprio Deus. A 
terceira estrofe pode ter um pouco mais de intensidade e alegria na execução, 
crescendo na dinâmica e arranjo. 
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[4/4] [62 bpm] Tom: Em 
 
                                           |Em9       Em9/D                               |C             Am7  

1. Não há maior prova de amor que a Minha: 
                                |D7sus4     D7                  |G9                                         
 Eu te amei – amei até o fim! 
                                    |F#m7(b5)   B7                        |Em/G     Em 
 E, dei-te tudo,     té a própria vida 
                    Em/D      |C#m7(b5)     F#/A#                 |Am6     Cm6/Eb    
 A fim de res___gatar-te para Mim! 
                                                    |Em9          Em9/D                         |C           Am7  
 Sou Deus, mas vim no tempo e, encarnado, 
                                  |D7sus4     D7                               |Dm7              Do                           
 Intenso so__frimento aqui provei; 
                                              |Am7       D#o                     |E/G#       Em/G                           
 Meu sangue no madeiro derramado, 
                                      |F#m7(b5)             B7(b13)  |Em                           
 Por ti, ao Pai amado apresentei. 
 
                                              |Am6    B7(b9)         |Em          Em/G  
  É pela graça  a salvação! 
                                                       |Am7    D7                     |Dm7         Do  
  Perfeita, eter___na redenção! 
                                               |Am7        D#o                    |E/G#       Em/G                           
  Bebi o cá___lice da ira, amargo, 
                                                |F#m7(b5)       B7(b13)        |Em              |F#m7(b5)   B7     

  Fui imolado para teres perdão. 
                              

2. Mas digo: queres ser o que Me segue? 
Tu deves a ti mesmo te negar, 
Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, 
E no Espír’to poderás andar. 
Desejo refinar-te como ouro, 
Ainda nesta era te usar; 
Por fim, no reino milenar vindouro 
Comigo em glória poderás reinar. 
 
     Seguro estás em Minhas mãos! 
     Provejo a ti mais salvação! 
     Pois graça e misericórdia tenho, 
     Socorro pleno em qualquer situação! 
 

3. Senhor Jesus, declaro aqui: Te amo! 
És meu fiel, precioso Salvador! 
A Ti consagro todos os meus anos, 
Que sejam gastos só em Teu favor. 
Aberto estou ao Teu moldar agora: 
Um vaso útil faz-me em Tuas mãos; 
Seguir-Te-ei, de pronto, sem demora, 
Ó minha rica Herança, meu Quinhão! 
 
     Anunciarei Teu grande amor, 
     Profundo, vasto, superior; 
     Até, por fim, eu ver Teu rosto lindo 
     E ser bem-vindo em Teu reino, Senhor. 
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[4/4] [62 bpm] Tom: Em (simplificado) 
 
                                           |Em                                                     |C              

1. Não há maior prova de amor que a Minha: 
                                |Am7          D7                  |G                                         
 Eu te amei – amei até o fim! 
                                    |F#m7(b5)   B7                        |Em 
 E, dei-te tudo,     té a própria vida 
                                    |C#m7(b5)     A#o                       |Am        D#o    
 A fim de res___gatar-te para Mim! 
                                                    |Em                                                  |C             
 Sou Deus, mas vim no tempo e, encarnado, 
                                  |Am7         D7                                |Dm7              Do                           
 Intenso so__frimento aqui provei; 
                                              |Am7       D#o                     |E/G#         Em/G                          
 Meu sangue no madeiro derramado, 
                                      |F#m7(b5)              B7          |Em                           
 Por ti, ao Pai amado apresentei. 
 
                                              |Am      B7               |Em           
  É pela graça  a salvação! 
                                                       |Am7    D7                     |Dm7         Do  
  Perfeita, eter___na redenção! 
                                               |Am7        D#o                    |E/G#           Em/G                         
  Bebi o cá___lice da ira, amargo, 
                                                |F#m7(b5)        B7                |Em                |F#m7(b5)        B7                 
  Fui imolado para teres perdão. 
 

2. Mas     digo: queres ser o que Me segue? 
Tu deves a ti mesmo te negar, 
Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, 
E no Espír’to poderás andar. 
Desejo refinar-te como ouro, 
Ainda nesta era te usar; 
Por fim, no reino milenar vindouro 
Comigo em glória poderás reinar. 
 
     Seguro estás em Minhas mãos! 
     Provejo a ti mais salvação! 
     Pois graça e misericórdia tenho, 
     Socorro pleno em qualquer situação! 
 

3. Senhor Jesus, declaro aqui: Te amo! 
És meu fiel, precioso Salvador! 
A Ti consagro todos os meus anos, 
Que sejam gastos só em Teu favor. 
Aberto estou ao Teu moldar agora: 
Um vaso útil faz-me em Tuas mãos; 
Seguir-Te-ei, de pronto, sem demora, 
Ó minha rica Herança, meu Quinhão! 
 
     Anunciarei Teu grande amor, 
     Profundo, vasto, superior; 
     Até, por fim, eu ver Teu rosto lindo 
     E ser bem-vindo em Teu reino, Senhor. 

 


