
 

 

Sangue e cruz 
 

Cauã Soares 
 
 
 
1. Peço perdão  

Por ter vivido pra mim, (Ef 4:17) 
Meu coração  
Andou distante de Ti; (Ef 4:18; Hb 3:12) 

 
2. Sei que aflição, (Mt 26:37) 

Tristeza e dores causei, (Mt 26:38; 27:27-50) 
Mas salvação (1Ts 5:9) 
Por Tua morte ganhei. (1Co 15:3) 

 
PONTE. [2x] Não, não há, nem um sequer, (Rm 3:10) 

Que entenda, que busque a Deus; (Rm 3:11) 
Todos pecaram, carecem da glória de Deus. (Rm 3:23) 
 

PRÉ-CORO. Teu amor me salvou, (Rm 5:8-10) 
Resgatou o meu ser; (Mc 10:45; 1Tm 2:6) 
Teu amor enviou (Rm 5:8) 
Cristo a mim, pecador. (Rm 5:8) 
 

CORO1. Perdoa-me se esqueci 
O Teu perdão, que deste a mim. (Rm 4:7) 
Pecados meus levaste em Teu (Rm 6:6; 2Co 5:21) 
Precioso amor de sangue e cruz. (Rm 3:25; Cl 1:20) 
 

CORO2. E hoje sei que, pela fé, (Rm 3:28) 
Sou justo em Ti, pois justo és! (Rm 3:26,28) 
Pecados meus levaste em Teu (Rm 6 :6; 2Co 5:21) 
Precioso amor de sangue e cruz. (Rm 3:25; Cl 1:20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Notas: 
 
A morte de Cristo ocorreu há mais de 2 mil anos, muito antes de qualquer 
um de nós termos nascido. Não presenciamos essa morte, não há fotos ou 
vídeos, não há memória desse fato em nossas recordações. Contamos 
apenas com relatos escritos, nos Evangelhos, que talvez tenham se 
tornado “rotineiros” na nossa vida cristã, por tanto nos serem repetidos.  
 
É muito fácil relegarmos a obra de Cristo na cruz a um mero fato histórico 
no fundo das nossas mentes, e continuarmos vivendo nossas vidas de 
forma independente, para nós mesmos. 
 
Precisamos reaprender a sentir o impacto da obra de Cristo em nossas 
vidas. A gratidão pela salvação que não merecíamos. O peso dos 
sofrimentos que Ele passou no nosso lugar. A imensidão do amor que 
motivou esse sacrifício. 
 
Perceber que nenhum de nós merecia essa salvação. Como diz Romanos 3, 
não há nenhum justo, ninguém que por si mesmo possa entender e buscar 
a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 
 
Quando percebermos o que Deus nos fez, o que Deus nos deu, e todo 
nosso imerecimento, nossa reação será de imediatamente nos 
arrependermos por vivermos distantes Dele. De buscarmos esse precioso 
amor de sangue e cruz. 
 
 

 
Esse hino deve ser tocado de forma emotiva. Inicialmente de maneira 
singela, introspectiva, expressando o arrependimento por vivermos 
afastados de Deus, e depois gradualmente ir crescendo como se fosse um 
choro de gratidão. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sangue e cruz 
Cauã Soares 

 
[6/4] Tom: Eb 
 
                                  |Eb                      |Gm                 
1. Peço perdão  
                                |Cm                           |Cm 

Por ter vivido pra mim, 
                                   |Eb                      |Gm                 

Meu coração 
                                  |Cmsus4                 |Cm  

Andou distante de Ti; 
 

2. Sei que aflição,  
Tristeza e dores causei, 
Mas salvação  
Por Tua morte ganhei. 

 
                               |Ab                          |Bb                 
PONTE. Não, não há, nem um sequer,  
                                                 |Eb            Bb/D                             |Cm                 

Que entenda, que busque a Deus; 
                               |Ab                                        |Bb                                          |Eb            Bb/D         |Cm  

Todos pecaram, carecem da glória de Deus. 
 Não, não há, nem um sequer,  

Que entenda, que busque a Deus; 
                               |Ab                                        |Bb                                          |Eb            Eb4           |Eb  

Todos pecaram, carecem da glória de Deus. 
 

                                             |Ab     |Bb               |Eb            |Eb 
PRÉ-CORO. Teu amor     me salvou, 
                                             |Ab     |Bb                 |Eb            |Eb 

Resgatou      o meu ser; 
                                             |Ab     |Bb            |Eb            |Eb 

Teu amor       enviou 
                                                   |Ab     |Bb           |Eb            |Eb 

Cristo a mim,   pecador.  
 

                                       |Ab     |Bb        |Eb   Bb/D   |Cm 
CORO1. Perdoa-me se esqueci 
                                     |Ab            |Bb                                    |Eb     Bb/D     |Cm 

O Teu perdão, que deste a mim. 
                                       |Ab       |Bb            |Eb   Bb/D   |Cm 

Pecados meus levaste em Teu 
                                         |Ab           |Bb                                   |Eb       Eb4     |Eb 

Precioso amor de sangue e cruz. 
 

CORO2.  E hoje sei que, pela fé,   (Teu amor me salvou) 
Sou justo em Ti, pois justo és!  (Resgatou o meu ser) 
Pecados meus levaste em Teu  (Teu amor enviou) 
Precioso amor de sangue e cruz.  (Cristo a mim) 

 



 

 

Sangue e cruz 
Cauã Soares 

 
[6/4] Tom: C (para Eb: capo 3) 
 
                                  |C                      |Em                 
1. Peço perdão  
                                |Am                           |Am 

Por ter vivido pra mim, 
                                   |C                      |Em                 

Meu coração 
                                  |Amsus4                 |Am  

Andou distante de Ti; 
 

2. Sei que aflição,  
Tristeza e dores causei, 
Mas salvação  
Por Tua morte ganhei. 

 
                               |F                             |G                 
PONTE. Não, não há, nem um sequer,  
                                                 |C              G/B                               |Am                 

Que entenda, que busque a Deus; 
                               |F                                            |G                                             |C              G/B             |Am  

Todos pecaram, carecem da glória de Deus. 
 Não, não há, nem um sequer,  

Que entenda, que busque a Deus; 
                               |F                                           |G                                             |C                 C4              |C  

Todos pecaram, carecem da glória de Deus. 
 

                                             |F        |G                |C            |C 
PRÉ-CORO. Teu amor     me salvou, 
                                             |F        |G                 |C            |C 

Resgatou      o meu ser; 
                                             |F        |G              |C            |C 

Teu amor       enviou 
                                                   |F        |G             |C            |C 

Cristo a mim,   pecador.  
 

                                        |F       |G          |C     G/B   |Am 
CORO1. Perdoa-me se esqueci 
                                     |F               |G                                      |C       G/B     |Am 

O Teu perdão, que deste a mim. 
                                     |F            |G            |C       G/B     |Am 

Pecados meus levaste em Teu 
                                         |F             |G                                      |C       C4     |C 

Precioso amor de sangue e cruz. 
 

CORO2.  E hoje sei que, pela fé,   (Teu amor me salvou) 
Sou justo em Ti, pois justo és!  (Resgatou o meu ser) 
Pecados meus levaste em Teu  (Teu amor enviou) 
Precioso amor de sangue e cruz.  (Cristo a mim) 


