
Ide Por Todo o Mundo
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I de por to do o mun do, i de por to do o mun do

Fa Solm7 Fa Do7 Rem7 Fa
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le var a Bo a No va, le var a Bo a No va, le var a Bo a Nova:

Fa7 Si Solm7 Do7 Fa Fa7 Si Solm7
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Je sus Cris to é o Se nhor! Le− nhor!

Do7 Fa Fa7 Fa Fa7 Fa1 2

Estrofes
17

1. To do o po der Me foi en tre gue por Meu Pai. I de por to do o mun do!

Fa Rem Do7 Fa Do7 Fa Fa
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Ide, en si nai e bap ti zai to dos os povos. Je sus Cris to é o Se nhor.

Si Solm Solm7 Do7 Fa Do7 Fa

32

pa ra que vi vam tu do quanto vos man dei. Fi ca rei sem pre con vos co a té ao fim.

Fa Rem Re7 Solm Fa Solm7 Do7 Fa

2. Não possuais ouro, nem prata, nem alforge. 3. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos
− Ide por todo o mundo − − Ide por todo o mundo −
Em cada casa aonde entrardes dai a paz, Aos tribunais por Minha causa, hão de levar−vos
− Jesus Cristo é o Senhor − − Jesus Cristo é o Senhor −
Dai vida aos mortos e alegria a quantos sofrem. Mas vós sereis as testemunhas do Meu Reino,
Proclamai que vem o Reino do Senhor. E tereis por recompensa a Salvação.

4. Não tenhais medo dos que matam só o corpo
− Ide por todo o mundo −
Quem procurar salvar a vida, há−de perdê−la.
− Jesus Cristo é o Senhor −
Quem não tomar a sua cruz e Me seguir,
Não possui a Vida Eterna no Meu Reino.


