
Hino do Congresso MV 
Segundo a melodia Terra de Beulá 

 

1. Muitos clamam graça, graça, paz e segurança 

Mas sem santificação ninguém verá a Deus 

Reavivamento sem reforma nada vale 

Para longe todos pecados meus 

2. O que é pecado pra que eu possa abandona-lo 

Transgressão da Lei de Deus, primeira João três diz 

Eis a única definição que a Bíblia traz 

Fé e Obras cinquenta ponto um    
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3. Se Jesus venceu o pecado e era como eu 

Posso e devo com Sua força parar de pecar 

O evangelho é a salvação em Cristo do pecado 

Deve ser pregado | em terra e mar 

4. Cento e quarenta e quatro mil vindicadores 

Todo o céu aguarda com fremente expectação 

Pra provar que a santa lei de Deus é praticável 

É virtude da san- | tificação 
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5. O terceiro anjo alerta do homem do pecado 

O anticristo, o papa desafia a lei de Deus 

Em contraste está com os que guardam os mandamentos 

Deus, perdoa todos pecados meus 
	

6. Fui ao campo como instruiu a profetisa 

O caráter fica puro com a abnegação 

Cultivando co’a família o próprio mantimento 

E dali continuar a pregação 

 

Missionários Voluntários, é o Congresso MV 

Sentinelas sobre os muros, fiéis e com amor 

E somos membros pela igreja adventista no Brasil 

Testemunhando por onde for 

	

7. A dieta vegetal é o que Deus pede hoje 

Simplesmente obedecer e sem murmuração 

João Batista me ensina a negar meus gostos 

O seu vestuário | é uma lição  
 

8. Quando atingir a norma que o Senhor deseja 

Os mundanos todos sim me considerarão 

Extremista esquisito, singular e austero 

Fundamentos dois oito | nove ponto um 
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9. Quando existe abominação no arraial 

Lá em Ezequiel nove diz qual é o meu dever 

Se entristecer, suspirar e lamentar 

Não acusar, mas repreender. 
 

10. Música celeste sem batuque ou bateria 

Jovens da igreja sem adorno e sem batom 

Deixo para trás todos costumes do Egito 

As vaidades, modas e o mamom 
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