
MÚSICO
REVISTA DO 

Eu proclamo o Salvador



Participe do privilégio de contribuir para o
avanço do Reino no Rio Grande do Norte.  

84 9 9839 - 0044



EXPEDIENTE

CONVENÇÃO BATISTA NORTE RIO GRANDENSE
Rua Jundiaí, 513 Bairro Tirol   - Natal

CEP: 59020 - 120

Diretor Executivo
Pr. Isaias Herculano da Silva  

Coordenadoria de Missões 
Pr. Ramon Pinto  



ENQUANTO
HOUVER FÔLEGO
UMA PALAVRA AOS MÚSICOS

Aos músicos da igreja do Senhor, graça
e paz! Queridos, saber que fomos
chamados por Deus para uma missão
tão linda, que é levar a igreja a uma
profunda adoração, é simplesmente
extraordinário, nos faz ter forças para
passar por cima de todos os desafios
nesse tempo. Pensando no desafio que
tem sido servir ao Senhor nesse
ministério, deixarei aqui algumas
orientações que acredito serem
relevantes para vocês.
 Lembro-me quando fui convidada a
fazer parte do ministério de louvor da
igreja que congregava, não tinha
conhecimento nenhum sobre música,
mas tinha um desejo profundo de
adorá-Lo com toda força do meu
coração. Eu não sabia que Deus já
estava preparando um futuro para mim
e que me usaria muito na área do
louvor. Primeira palavra que quero
ministrar ao seu coração está em João
15:16 “Vocês não me escolheram, mas
eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai
lhes conceda o que pedirem em meu
nome”. Ao longo dos anos entendi que
só tocar e cantar não basta, é
necessário ter muito estudo e também
uma vida no altar.

 

 Adoração é muito mais do que cantar e
sentir toda a atmosfera enquanto
estamos na plataforma cantando
músicas. Adoração não é apenas
naquele momento que estamos na
igreja. Adoração é intimidade com Deus,
é viver a Sua palavra e saber que ela
deve ser o conteúdo principal em
qualquer canção. Um músico cheio da
Palavra entenderá o porquê de tocar,
para quem está tocando, cantando e o
que deve ser cantado. 
 Outro ponto importante é trabalhar a
unidade do ministério de louvor. O líder
precisa ter esse papel. Eu diria que ele
precisará de inteligência emocional para
lidar com as diferenças de cada pessoa,
trabalhando o potencial de cada um,
bem como a potencialidade deles
juntos, assim, será capaz de promover
um ambiente saudável, seguro e alegre,
afinal, somos responsáveis pelo que
recebemos da parte de Deus. A nós foi
confiada essa missão. Que possamos
cumprir com excelência e dedicação.
 Fomos planejados para agradar a Deus,
fomos criados para louvor da Sua glória.
Entenda o seu chamado, e o seu
propósito de vida: você nasceu para
adorar a Deus! E, como instrumento em
Suas mãos, precisamos estar bem
cuidado e afinado.



Em  Cristo,

Geisa  Cabral
#euproclamooSalvador
#missoesestaduais2022

Missionária em  Extremoz

Lembro-me quando consegui compor a
primeira música para missões
estaduais, “Há um clamor”. Poderia ter
pego um papel e uma caneta e
começado a escrever algo, mas eu
entendi que não estava relacionado ao
que eu queria e sim o que o Senhor
desejava falar aos corações através da
campanha. Então, comecei a orar
durante uma semana e passar um
tempo de oração para que Ele pudesse
ministrar ao meu coração. Com a
música “Enquanto houver fôlego” não
foi diferente, e a letra surgiu de uma
forma maravilhosa. Gratidão a Deus
pelo privilégio de servi-Lo com essas
canções nas campanhas de missões
estaduais.

 
 

Por fim queridos, “Enquanto houver
fôlego” adore, seja instrumentos nas
mãos do Senhor, não viva um dia
sequer sem de fato viver o seu
propósito de vida. 
Que essa palavra seja inspiração e que
você não se canse de servir ao Senhor.

 
 



INTRODUÇÃO: Am7 – F – G
 

Am7     G/B              C/E   F
FUI ALCANÇADO PELO TEU AMOR

 
Am7    G/B           CDm7 – Em7

ME TROUXE VIDA, ME RESGATOU
 

Am7    G/B                   C/E       FG        C        (C-D-E)
UM PREÇO ALTO DE SANGUE ELE PAGOU, JESUS ME AMOU

 
Am7           G/B                    C/E    F

E COM OS MEUS LÁBIOS EU QUERO PROCLAMAR
 

Am7      G/B              C      Dm7 – Em7
TUA PALAVRA E VIDAS RESGATAR

 
Am7          G/B              C/E        F            G          C

TU ÉS MEU FÔLEGO, TU ÉS MEU RESPIRAR JESUS O PÃO DA VIDA,
 

F            G            C
JESUS O PÃO DA VIDA

 
F                         C                            Am7            G

QUÃO FORMOSOS SÃO OS PÉS DAQUELES QUE ANUNCIAM
 

F                         C                          Am7            G
QUÃO FORMOSOS SÃO OS PÉS DAQUELES QUE IRÃO

 
Bb7+      Am7

ENQUANTO HOUVER FÔLEGO IREI
 

Bb7+           C                        F         G         C(C-D-E)
ENQUANTO HOUVER FÔLEGO EU NÃO ME CANSAREI DE TE SERVIR

 
FC

SE EU NÃO FOR? QUEM IRÁ?
 

F
HA MUITA GENTE PRA ALCANÇAR HA UM CHAMADO, UMA MISSÃO,

 
C                  G

EU VOU AVANÇAR
 

FC
ELE É O CORDEIRO QUE VENCEU, SOU CO-HERDEIRO, FILHO SEU

F                         F#º                          G
VOU AMAR, ME ENTREGAR, VOU ME LANÇAR.

 
#euproclamooSalvador
#missoesestaduais2022
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