
 

 

Quando Teu nome invocar 
Sl 56:9 

Raphael Tegani 
 
1. No dia em que eu Te chamar; (At 22:16; Is 55:6) 

No dia em que eu Te invocar, (Sl 56:9) 
Baterão em retirada meus inimigos. (Sl 56:9) 
[2x] 

 
2. Bem sei isto: que Deus é por mim; (Sl 56:9) 

Ele me guia, (Sl 31:3; Ex 13:21; Ap 7:17; Rm 8:14) 
Leva até o fim. (Mt 10:22; 1Co 1:8; Sl 73:24) 
Quando Teu nome invocar, (Rm 10:13) 
Em Ti, Jesus, vou tocar! (Sl 145:18; Jr 33:3) 
[2x] 

 
 
Notas: 
 
Invocar o nome do Senhor, chamar por Ele, é de vital importância na vida 
cristã. Em muitos trechos da Bíblia, desde Gênesis até às epístolas do Novo 
Testamento, Deus tem mostrado que deseja que O invoquemos. 
 
Chamar o nome de alguém é uma forma de pedir que ele venha pra junto 
de nós. Quando chamamos um amigo, um familiar ou mesmo alguém não 
querido, o que acontece é que essa pessoa responde e vem até nós. 
 
A quem estamos chamando? 
 
Quando amamos alguém, quando pertencemos a alguém, o nome dessa 
pessoa está constantemente em nossa boca. Chamar de coração o nome 
do Senhor não é falar o nome do Senhor em vão, mas é mostrar a Deus 
que queremos Sua presença. 
 
Se invocarmos o nome do Senhor, Ele nos responde, Ele vem e nos faz 
coisas maravilhosas. Ao invocar, declaramos a quem pertencemos, e assim 
batem em retirada todas os “inimigos”, como o pecado, o mundo, a frieza, 
as tentações e dificuldades. Deus vem, nos guia e leva até a vitória final. 
 
Invoque sempre, de coração: “Senhor Jesus”! 
 
“Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o 
invocam em verdade.” (Sl 145:18) 



 

 

Quando Teu nome invocar 
(versão pocket Constante) 

Raphael Tegani 
 
[4/4] Tom: E 
 
Intro [2x]:  |E6           äE7M(9)           |äE7M     F#m/E        E         
 
 
                |E6            äE7M(9)                            |äE7M     F#m/E        E                    
1. No dia em que eu Te chamar;  

|E6            äE7M(9)                            |äE7M     F#m/E        E                    
No dia em que eu Te invocar, 

                  |F#m7(4)            |A7M    äA7M(9) 
Baterão em retirada            
                        |E6          äE7M(9)         |äE7M     F#m/E        E                    
Meus inimigos. 
 

                |E6            äE7M(9)                            |äE7M     F#m/E        E                    
No dia em que eu Te chamar; 

|E6            äE7M(9)                            |äE7M     F#m/E        E                    
No dia em que eu Te invocar, 

                  |F#m7(4)            |A7M    äA7M(9)  
Baterão em retirada            
                        |E6         äE7M(9)         |äE7M     F#m/E         E                     
Meus inimigos. 
 

                            |G#m7                                              |A9  
2. Bem sei isto: que Deus é por mim; 

                    |G#m7  
Ele me guia, 
                            |C#m7                             
Leva até o fim.  

                                          |F#m7(4)                   |F#m7(4) 
Quando Teu nome invocar,  
                     |A9                                   |A9 
Em Ti, Jesus, vou tocar! 

 
                           |G#m7                                              |A9  

Bem sei isto: que Deus é por mim; 
                    |G#m7  
Ele me guia, 
                            |C#m7                             
Leva até o fim.  

                                          |F#m7(4)                   |F#m7(4) 
Quando Teu nome invocar,  
                     |Am6                                  |Am6 
Em Ti, Jesus, vou tocar! 
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Quando Teu nome invocar 
(versão simplificada) 

Raphael Tegani 
 
[4/4] Tom: A 
 
 
                |A9                                                       |A9            
1. No dia em que eu Te chamar; 

                |A9                                               |A9                  
No dia em que eu Te invocar, 

                  |Bm7                    |D9                             |A9                   |A9            
Baterão em retirada meus inimigos. 
 

                |A9                                                       |A9            
No dia em que eu Te chamar; 
                |A9                                               |A9                  
No dia em que eu Te invocar, 

                  |Bm7                    |D9                             |A9                   |A9            
Baterão em retirada meus inimigos.  

 
                            |C#m7                                                 |D9  
2. Bem sei isto: que Deus é por mim; 

                     |C#m7  
Ele me guia, 
                             |F#m7                             
Leva até o fim.  

                                          |Bm7                      |Bm7 
Quando Teu nome invocar,  
                       |D9                                  |D9 
Em Ti, Jesus, vou tocar! 

 
                            |C#m7                                                 |D9  

Bem sei isto: que Deus é por mim; 
                     |C#m7  
Ele me guia, 
                             |F#m7                             
Leva até o fim.  

                                          |Bm7                      |Bm7 
Quando Teu nome invocar,  
                     |Dm                                  |Dm 
Em Ti, Jesus, vou tocar! 

 


