
N O N O  D I A  6 0  M I N  

1) INTRODUÇÃO E MEDITAÇÃO (em silêncio trabalhando a concentração, compenetrar-se, persuadir-se, 

convencer-se, internalizando os conceitos da música ao próprio coração. É recomendado que sejam 

proferidas poucas palavras, suas palavras devem ser direcionadas ao seu próprio coração) 

ME LEVA PRA CASA - GABRIEL GUEDES  

Versículos de apoio: Lm 3: 39-42a, Sl 51:17 (contrição) 

Como pode me amar, Deus 
Conhecendo meu pecado 
Sabendo o que eu faço de errado 
Como pode me me amar assim? 

Como pode me amar, Deus 
Sabendo que sou falho 
E que meu coração já não bate mais 
Como já bateu 

Como pode me amar, Deus 
Sabendo que eu fugiria 
Se a porta estivesse aberta 
Como pode me confiar? 

E ainda me pega, quando estou caindo 
Me abraça, quando estou chorando 
E segura as minhas mãos 
E me leva pra perto das chamas de amor 
Que ardem em teu coração 

Se não podem conter 
Como uma flecha que estoura 
em meu peito 
E me traz de joelhos em quanto 
eu choro 
Tem o meu coração 

Minha alma soluça 
Quando eu percebo contato 
De seus olhos com os meus 

Como pode me amar, Deus 
Sabendo o que eu queria 
Sabendo que eu lhe frustaria 
Como pode me amar assim? 

Como pode me amar, Deus 
Sabendo que eu te culparia 
Pelo que não foi como eu queria 
Como pode me amar assim? 

Como pode me amar, Deus 
Sabendo que me fecharia 
Quando você quizesse entrar 
Como pode me confiar? 

Me leva pra casa 
Eu quero voltar 
Pois longe de ti 
Não é o meu lugar 

Eu corro de pressa 
Pra te encontrar 
De braços abertos 
Como alguém que esqueço 

Eu corro de pressa 
Pra ti emcontrar 
De braços abertos 
É o meu lugar 
 

 

ASAPH BORBA - AGORA EU POSSO ENTRAR 

Versículos de apoio: Hb 4:13-16 e Hb 10:19-23 (novo e vivo caminho) 

Agora eu posso entrar em tua 
presença 
E te adorar em tua presença 
Através de Jesus, novo e vivo 
caminho 
Para os teus átrios, meu amado Pai. 

Não há mais separação da tua 
presença 
Tenho plena comunhão, em tua 
presença 
Através de Jesus, novo e vivo caminho 
Para os teus átrios, meu amado Pai 

Este é o lugar onde irei habitar 
Com alegria, cheio de paz 
Onde as lágrimas e a dor 
terminarão 
E para sempre vou te adorar 
E para sempre vou te adorar 

 

NOS BRAÇOS DE MEU PAI - ASAPH BORBA 

Versículos de apoio: Sl 84:10, Jo 14:21 e 23, Gl 4:6 (intimidade e prazer) 

Não há lugar melhor com tamanha 
paz 
Paz igual eu nunca encontrei jamais 
É o lugar do meu prazer onde todo 
medo se vai 
É o lugar do meu descanso, os 
braços do meu Pai 

Os braços de meu Pai são os 
braços de Jesus 
Quando foram estendidos eu 
fui recebido lá na cruz 
Nos braços de meu Pai 
Nos braços de meu Pai 

Outrora eu era triste sem lugar pra onde ir 
Mas o Pai com seus braços de amor 
restaurou-me o sorrir 
Deu-me parte em sua herança vestimenta, 
vinho e pão 
Porque tinha um lugar pra mim no seu 
coração 

 

2) RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO (ministrando os conceitos da letra ao próprio coração reprogramando 

os nossos corações, quebrantamento, confissão, rendição e entrega, construindo um maior 

comprometimento e vontade) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PRA ONDE EU IREI? – MORADA 

Versículos de apoio: 1 Rs 19:19-21 (chamado de Eliseu), Lc 5:8-11 (chamado de Pedro), Mt 28:18-20 

Ele abriu mão de Sua glória 
Sangrou no madeiro por mim 
Me conectou, salvou curou 
 
Ele me deu um destino 
Uma capa e um pouco de vinho 
Ele me deu unção, cajado e pão 
 
Pôs um anel em meu dedo 
Me tirou o medo 
Novas sandálias pra suportar o ide 
Pôs um anel em meu dedo 
Me tirou o medo 
Novas sandálias e disse vai 

E eu me despedi dos meus pais 
Eu queimei minhas carroças 
E eu afundei meus barcos no cais 
E eu me despedi dos meus pais 
E eu queimei minhas carroças 
E eu afundei meus barcos no cais 
 
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde 
voltar? 
Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna 
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde 
voltar? 
Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna 

Sou, sou totalmente Teu 
Fui encontrado pelo Teu 
amor 
Pelo Teu amor 
Sou, sou totalmente Teu 
Fui contemplado em ser 
um com você 
Ser um com você 

 

MEU MESTRE - LAZÁRO 

A minha vida é do Mestre 
Meu coração é do meu Mestre 
O meu caminho é do Mestre 
Minha esperança é meu Mestre 

A Deus eu entreguei o barco do 
meu ser 
E entrei no mar afora 
Pra longe eu naveguei, não vejo 
mais o cais 
Só Deus e eu agora 

Na solidão da lida eu pude perceber 
O quanto Deus me ama (Deus me ama, 
ah) 
As ondas grandes vêm tentando me 
arrastar 
Pra longe da presença 

 

INFINITAMENTE MAIS - ASAPH BORBA 

Versículos de apoio: Sl 119: 89-93, 96-97, 140-143; Sl 18: 28-34; Ez 37:1-14; Ef 3:20-21 

Sim, eu sei Senhor que tu és soberano 
Tens os teus caminhos tens teus 
próprios planos 
Venho pois a cada dia, venho cheio de 
alegria 
E me coloco em Tuas mãos pois és fiel 
 
Sim, eu sei Senhor que tu és poderoso 
 
És um Deus tremendo, Pai de amor 
bondoso 

Venho pois a cada dia, venho cheio de 
alegria 
 
E me coloco em tuas mãos pois és fiel 
 
Fiel é tua Palavra oh Senhor 
Perfeitos os teus caminhos meu Senhor 
Pois sei em quem tenho crido Também 
sei que és poderoso 
 

Pra fazer infinitamente mais 
(2 vezes) 
Do que tudo que pedimos 
infinitamente mais 
 
... Sentimos - pensamos - 
cremos infinitamente mais 

 

ENSINA-ME - ASAPH BORBA 

Versículos de apoio: Ez 36:26-27 e Tt 3:5 (obra do Espírtio Santo em nós), 1 Co 13:4-7 (dimensão do amor), 

Fp 2:13 (o querer e o efetuar) 

Ensina-me amar, 
Mesmo quando só há ódio ao meu 
redor 
Ensina-me a dar, 
Mesmo quando não há nada a 
receber 
Ensina-me aceitar 
Tudo o que tens preparado para mim 

Confiando que tudo está nas Tuas mãos, 
E que tudo vem de Ti Jesus. 
 
Ensina-me adorar 
Mesmo quando há pranto em meu coração 
Também a perdoar 
Como a mim tens revelado o Teu perdão 

E que eu possa ter mais 
sede de ti conhecer melhor, 
Cada dia mais vontade de 
estar ao teu redor 
Escutando teu falar, sentindo 
teu amor, 
Vivendo junto a Ti Senhor 

 

3) ADORAÇÃO (ministrando os conceitos da letra para Deus numa atitude de louvor e adoração, mesmo 

que não seja uma realidade experimentada 100% em nossas vidas, mas, no momento da adoração,  é 

necessário que passe a ser um desejo do nosso coração numa verdadeira atitude de reprogramação do  



coração conforme a seguinte descrição: “Na adoração vibrante temos a oportunidade de gravarmos no 

nosso coração as verdades do evangelho” (Tim Keller) 

 

O MEU LOUVOR É FRUTO - ASAPH BORBA 

Versículos de apoio: Hb 13: 15, Os 14:1-2, Ap 5:8 e 8:3 

O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus 
De lábios que confessam o teu nome 
É fruto de tua graça e da paz que encontro em 
ti 
E do teu Espírito que habita em mim 
Que habita em mim 

Ainda que as trevas venham me 
cercar 
Ainda que os montes desabem 
sobre mim 
Meus lábios não se fecharão 
Pra sempre hei de te louvar 

Ainda que os homens se 
levantem contra mim 
Ainda que cadeias venham 
me prender 
Meus lábios não se fecharão 
Pra sempre hei de te louvar 

 

ASAPH BORBA - SENHOR ME ALEGRO EM TI 

Senhor me alegro em ti 
De júbilo salta o meu coração 
Pois vitórias recebi e também 
perdão 
Pois vitórias recebi e também 
perdão 

Aleluia, aleluia, aleluia,aleluia 
 
Passei tribulações e acusações do tentador 
Mas peguei na tua mão que me sustentou 
Senhor 
Mas peguei na tua mão que me sustentou. 

E na multidão dos santos eu 
Quero declarar 
Não só com minha boca 
Mas também com meu viver 
Que na minha vida tu és Senhor. 

 

ASAPH BORBA - TE CONTEMPLO, Ó PAI 

Te contemplo, ó Pai, na beleza da 
tua santidade. 
Te adoro com amor, em espírito e 
em verdade. 
Por aquilo que tu és, eu me 
prostro aos teus pés, 
Ministrando a ti a minha adoração. 

Santo! Santo! Santo és tu, Senhor! 
Santo! Santo! Santo és tu, Senhor! 
 
Tu és minha alegria, e a minha força 
pra viver, 
Sacias minha sede e completas o 
meu ser. 

Dentro do meu coração só existe 
adoração, 
Encontras-te em mim um trono para 
ti. 
 
Digno! Digno! Digno és tu, Senhor! 
Digno! Digno! Digno és tu, Senhor! 

 

4) BUSCA PRESENÇA DE DEUS E ESPÍRITO SANTO (buscar a presença do Senhor e interação com o Espírito 

Santo) 

QUANDO ELE VEM - ANDRÉ AQUINO 

Versículos de apoio: Is 61:1-2, Mc 16:17-18, At 4:29-31 

Nosso amigo Santo Espírito 
Venha aquecer os corações 
Vem com cura e todo Seu poder, vem 
Vem manifestar os Seus sinais 
 
O que dizer? 
O que fazer quando Ele vem aqui? 
Mais que ser bem-vindo 
Nós Te desejamos outra vez aqui 

Nosso amigo Santo Espírito 
Esperamos pelo Seu soprar 
Com seu óleo venha nos ungir 
E com seu fogo vem nos batizar 
 
Faz de novo 
Faz de novo 
O Seu povo 
Clama a Ti mais uma vez 

Vem mais uma vez 
Vem mais uma vez 
Vem mais uma vez 
Vem mais uma vez 
Vem mais uma vez 
Vem mais uma vez 

 

5) INVOCAÇÃO (Hinos direcionados para tocarmos o coração de Deus na direção da expansão do seu 

Reino em nossas vidas, em nossa igreja e nos projetos de evangelização da igreja. Momento de invocar 

a presença e a manifestação do Senhor (1 Re 18:36-37) em busca da engrandecimento do seu nome e 

a expansão do seu reino (Is 9:7, Is 42:8, Ml 1:11), rogue a manifestação de Deus no trabalho de 

evangelização e discipulado e nos campos missionários da Igreja. Momento de intercessão pelas vidas 

que estão sendo discipuladas e evangelizadas, momento de quebrar as cadeias e toda a oposição das 

trevas contra a expansão do Reino (At 13:10, 2 Co 4:4, Mt 12: 29)) 

ENCHEI-VOS - PETERSON E MAG RIBEIRO 

Versículos de apoio: Dn 9:15-19 

Enchei-vos, Enchei-vos do Espírito de Deus 
Enchei-vos, Enchei-vos do Espírito de Deus 

Como brasas vivas que vem do Teu altar 
E com teu óleo que vem pra curar 

De repente a glória se 
ascende sobre nós 



Oh abre os céus Deus e derrama a tua 
Shekná 
Oh abre os céus Deus e derrama a tua 
Shekná 
 
Como um som de um temporal 
Como um rio sobrenatural 
Oh vem Espírito de Deus! 
Oh vem Espírito de Deus!  

Oh vem Espírito de Deus! 
Oh vem Espírito de Deus! 
 
Como em Atos 2, oh vem agora! 
Nos esconda na nuvem, na nuvem de 
glória! 
Como em Atos 2, oh vem agora! 
Nos esconda na nuvem, na nuvem de 
glória! 

De repente no meio da 
nuvem eu ouço Tua voz 
De repente todas 
correntes começam cair 
De repente o próprio 
Deus, Ele está aqui 
 
Nos esconda na nuvem 
Na nuvem de glória! 

 

 

6) MISSÕES E NOSSA RESPONSABILIDADE (Hinos escolhidos para direcionar o nosso coração para o nosso 

maior envolvimento com a expansão do Reino de Deus. A exemplo de como começamos o momento 

devocional, sugerimos encerrá-lo ministrando ao seu coração, profira as verdades dos hinos para si 

mesmo, colocando-as em seu coração, a exemplo do salmista Davi no Sl 103. Em alguns momentos, 

será possível intercerder pelos demais integrantes da equipe para que eles também se levantem para 

atender o IDE do Senhor com máxima urgência e pela eficácia do seu trabalho (Ef 6:18-19)) 

É Tempo - Peterson Ribeiro 

Versículos de apoio: Is 6:8 

É chegado o dia 
É chegada a hora 
É chegado o momento de se levantar 
 
Há feridos que sofrer 
Há cativos que gritam 
Há almas que clamam 
Alguém que estenda a mão 

É tempo de ser por de pé 
É tempo de guerrear 
É tempo de levar sua palavra 
Para o mundo que perdido esta 
 
Levantar-me-ei 
Eis me aqui senhor 
Podes me usar como tu bem queres 
Levanta-me, capacita-me, enche-me e usa-me 

 

 


