
TERCEIRO DIA 30 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

PRETO NO BRANCO - OS SONHOS DE DEUS 
Eu sei que não há nenhuma provação 
Maior do que eu possa suportar 
Mas estou cansado, Pai, preciso crer 
Nas tuas promessas pra continuar 
Eu sei que me livraste das acusações 
Mas estou cansado de chorar 
Espírito Santo, vem me renovar 
Só tua presença pra me alegrar 
 
Os sonhos de Deus são maiores que os teus 
Tão grandes que nem pode imaginar 
Não desanime, filho, eu vim te consolar 
Nas minhas promessas volte a acreditar 
Os sonhos de Deus são maiores que os teus 
Por isso vale a pena acreditar 
O dia está chegando, eu vou te renovar 
Na minha presença tu vais prosperar 

Você devia se alegrar 
Você devia se alegrar 
Você devia se alegrar 
 
Você devia agradecer 
Você devia agradecer 
Você devia agradecer 
 
Os sonhos de Deus são maiores que os teus 
Tão grandes que nem pode imaginar 
Não desanime, filho, eu vim te consolar 
Nas minhas promessas volte a acreditar 
 
Os sonhos de Deus são maiores que os teus 
Por isso vale a pena acreditar 
O dia está chegando, eu vou te renovar 
Na minha presença tu vais prosperar 

 

 

EM TEUS BRAÇOS - LAURA SOUGUELLIS 
Seguro estou nos braços 
D'Aquele que nunca me deixou 
Seu amor perfeito sempre esteve 
Repousado em mim 
 
E se eu passar pelo vale 
Acharei conforto em Teu amor 
Pois eu sei que és aquele 
Que me guarda, me guardas 

Em Teus braços é meu descanso 
Em Teus braços é meu descanso 
Em Teus braços é meu descanso 
Em Teus braços é meu descanso 
 
Recaio em Tua graça 
Recaio de novo em Tuas mãos 
 
O toque mais puro 
O amor mais seguro do mundo 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

SENHOR DO UNIVERSO - ARIANNE & FERNANDA BRUM 
Minha vida entrego a Ti 
Os meus sonhos entrego a Ti 
Faz de mim um vaso novo com coração novo 
Vaso de barro em Tuas mãos 
Reconheço que pos-so errar 
Mas eu sei que existe o perdão 
É por causa do sangue que foi derramado 
Por causa do Seu grande amor 

Tu És Senhor do universo 
És Filho de Deus 
Tu És O Cordeiro Santo 
Que morreu numa cruz 
Teu sangue é precioso 
Venceste a morte 
E estas assentado 
Ao lado de Deus, Deus Pai... 

 

 



3) HINOS ADORAÇÃO 

 

SEJA ENGRANDECIDO (GENÉSIO DE SOUZA) 
Seja engrandecido, óh Deus da minha vida, 
Tú És o Deus da minha salvação, 
És a minha Rocha, a minha segurança 
Meus lábios sempre Te exaltarão (2x) 
Aleluia (aleluia), Te louvo (te louvo) 
Pois sei que sobre todos És Senhor 

Aleluia (aleluia), Te louvo (te louvo) 
Pois sei que sobre todos És Senhor 
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), 
Aleluia, louvemos ao Senhor 
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia), 
Aleluia, louvemos ao Senhor 

 

JOTTA A - AGNUS DEI 
Aleluia, aleluia 
Ao senhor, poderoso Deus 
Aleluia 
Santo, santo 
É o senhor, poderoso Deus 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro! 
Santo 
 
Aleluia, aleluia 
Ao senhor, poderoso Deus 
Aleluia 
Santo, santo 
É o senhor, poderoso Deus 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro! 
Santo, santo 
 

É o senhor, poderoso Deus 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro 
Santo 
 
Uh uhm tu és santo, tu és santo, tu és santo 
Santo 
Santo, santo 
É o senhor, poderoso 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro! 
 
Tu és santo, santo 
É o senhor, poderoso 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro! 
Digno é o senhor! 
Digno é o cordeiro! 

 

PRA SEMPRE (FOREVER) | AVIVAH 
O universo chora 
O sol se apagou 
Ali estava morto o Salvador 
Seu corpo lá na cruz 
Seu sangue derramou 
O peso do pecado Ele levou 
 
Deus Pai o abandonou 
Cessou seu respirar 
Em trevas se encontrou o Filho 
A guerra começou, a morte enfrentou 
Todo o poder das trevas vencido foi 
 
 

A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu 
E nada vencerá Seu grande amor 
Ó, morte, onde estás? 
O Rei ressuscitou 
Ele venceu pra sempre 
 
Pra sempre Exaltado É 
Pra sempre Adorado É 
Pra sempre Ele vive 
Ressuscitou, ressuscitou 
 
Cantamos Aleluia 
Cantamos Aleluia 
Cantamos Aleluia 
O Cordeiro venceu 

 

 

4) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

ALINE BARROS - PODER PRA SALVAR 



Todos necessitam de um amor perfeito 
Perdão e compaixão 
Todos necessitam de graça e esperança 
De um Deus que salva 
 
Cristo move as montanhas 
E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar 
Pra sempre, Autor da Salvação 
Jesus a morte venceu, Sobre a morte venceu 

Me aceitas com meus medos, falhas e temores 
Enche meu viver 
A minha vida entrego, pra seguir Teus passos 
A Ti me rendo 
 
Possa o mundo ver brilhar a Luz 
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus 
Possa o mundo ver brilhar a Luz 
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus 

 

FERNANDINHO - DIAS DE ELIAS 
Esses são dias de Elias 
Declare a palavra de Deus 
Dias também de Moisés, teu servo 
Justiça reinando outra vez 
 
Mesmo vencendo batalhas 
Angústia, carência, e dor 
Ainda se ouve a voz do que clama 
Prepare o caminho ao Senhor 
 
Ele vem, Yeshua reinará 
Brilhando como sol, nas nuvens voltará  
Declare então o ano do Senhor 
Pois de Sião virá a salvação 

Esses são dias de Ezequiel 
Os ossos se levantarão 
Dias também de Davi, teu servo 
Erguemos em adoração 
 
Dias de grande colheita 
Os campos já brancos estão 
Nós somos obreiros desta vinha 
Pregando a salvação 
 
Ele vem, Yeshua reinará 
Brilhando como sol, nas nuvens voltará 
Declare então o ano do Senhor 
Pois de Sião virá a salvação 
 
Aquele que era, que é e há de vir! 

 

5) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

NANI AZEVEDO - EU QUERO ALMAS 
Eu vou lançar minha rede ao mar. 
Pra muitas vidas alcançar. 
Eu quero almas 
Eu tenho vida de adorador. 
Eu ouço a voz do meu senhor. 
E ele pede almas 
 
Certo dia Jesus andava numa praia 
E alguns homens que lavavam suas redes 
Tão tristonho, cabisbaixo, preocupados 
Sem saber o que levariam para casa 
Então Jesus com sua voz mansa e suave 
Disse pra eles retornarem para o grande 
mar 

Mas uma voz que se levanta e questiona 
Trabalhamos toda noite sem parar 
Então Jesus levanta e diz mais uma vez: 
Peguem as vossas redes e lancem ao mar 
O mesmo homem se levanta e responde: 
Pela tua palavra agora eu as lançarei. 
 
Eu vou lançar minha rede ao mar. 
Pra muitas vidas alcançar. 
Eu quero almas. 
Eu tenho vida de adorador. 
Eu ouço a voz do meu senhor. 
E ele pede almas. 

 


