
SÉTIMO DIA 60 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

DEUS DE ISRAEL | CD JOVEM | MENOS UM 
Deus de Israel 
Cristo Jesus 
Habita em mim 
Espírito Luz 
 
Grande é o teu nome o Deus de Israel 
pois Tu criaste a terra e o céu 

hoje Tua gloria invade o meu ser 
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 
 
Deus de Israel 
Cristo Jesus 
Habita em mim 
Espírito Luz  

 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

ESTEVES JACINTO - RENOVAÇÃO 
Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta 
firmeza 
Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja 
Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua 
vez não chega 
Renova, Senhor, hoje aqui, Renova 
Renova, o moço que está velho 
Renova o velho que ainda é moço 
Renova, Senhor, hoje aqui, renova 
 
Renovação quero sentir, quando tua mão me tocar 
Então minha alma feliz vai querer voar 
Mais se não me tocas agora 
Não sei se minha alma suporta 
A começar em mim renova 
 
Renova Senhor a alegria no soldado que está ferido 
Renova Senhor o ideal de quem pensa tudo está 
perdido 
Renova Senhor o amor do irmão que está ofendido 
Renova Senhor hoje aqui, Renova 
Renova Senhor a aliança como nos tempos antigos 
Renova, Senhor hoje aqui, Renova 

Renovação quero sentir, quando tua mão me tocar 
Então minha alma feliz vai querer voar 
Mais se não me tocas agora 
Não sei se minha alma suporta 
A começar em mim renova 
 
Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se 
abraçam 
Renova, Senhor,o fervor que provem do trono da 
graça 
Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não 
passa 
Renova, Senhor, hoje aqui, Renova 
Renova o sonho da vitória 
Renova a promessa agora 
Renova Senhor hoje aqui, Renova 
 
Renovação quero sentir, quando tua mão me tocar 
Então minha alma feliz vai querer voar 
Mais se não me tocas agora 
Não sei se minha alma suporta 
A começar em mim renova 

 

 

 

 

 

 

 



ARIANNE - BASTA QUE ME TOQUE / MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS 
Basta que me que toques Senhor 
Pra minha alma cansada vencer 
Se a noite escura está, tua mão me guiará 
Basta que me toques Senhor 
 
Mãos ensanguentadas de Jesus 
Mãos feridas lá na Cruz 
Vem tocar em mim, sim 
Vem tocar em mim 
Vem tocar em mim, sim 
Vem tocar em mim 

Vem tocar em mim, sim 
Vem tocar em mim 
Vem tocar em mim, sim 
Vem tocar em mim 
 
Tocou-me, Jesus, tocou-me 
De paz Ele encheu meu coração 
Quando o Senhor Jesus me tocou 
Livrou-me da escuridão 
 
Quando o Senhor Jesus me tocou 
Livrou-me da escuridão 

 

MARILENE SANTIAGO - SOMENTE OLHAR A TI 
Na minha angustia eu procuro a ti chegar 
Procuro só olhar a face do meu Deus 
E quando as lutas vêm perturbar minha paz 
Então repito assim: somente olhar a Ti 
 
Somente olhar a Ti Senhor 
Somente olhar a Ti Senhor 
Somente olhar a Ti Senhor 
E não olhar atrás 
Seguir teu caminhar Senhor 

Seguir sem vacilar Senhor 
Prostrar-me em teu altar Senhor 
E não olhar atrás... 
 
O mundo é muito belo, é farto de ilusão 
Mas isto não traduz, pra mim satisfação, 
Eu olho para o céu e avisto uma luz 
Então proponho a mim: somente olhar a Ti 
 
Somente olhar a Ti, Senhor 

 

 

3) HINOS DE ADORAÇÃO 

 

ARIANNE - O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI 
O Espírito de Deus está aqui 
Operando em nossos corações 
Trazendo sua vida e poder 
Ministrando sua graça e amor 
 
Os feridos de alma são curados 
Os cativos e oprimidos livres são 
Os enfermos e doentes são sarados 
Pois o Espírito de Deus está aqui 
 
Pai, eu quero contemplar 
Tua glória e majestade 
Pai, eu quero Te adorar 
Em Espírito e em verdade 
Não apenas no átrio ou no santo lugar 
Eu quero Te entronizar entre os querubins 

Oh! Leva-me à sala do trono 
Pelo novo e vivo caminho 
Pelo sangue de Jesus eterno, sumo sacerdote 
Oh! Leva-me à sala do trono 
Pra te adorar, Senhor 
Oh! Leva-me à sala do trono 
Pra te adorar, Senhor 
Pra te adorar, Senhor 
Pra te adorar, Senhor 
 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Louvemos ao Senhor! 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Louvemos ao Senhor! 
 
Aleluia! Te louvo! 
Pois sei que sobre todos És Senhor! 
Aleluia! Te louvo! 
Pois sei que sobre todos És Senhor! 

 

 



4) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

PAI NOSSO - MINISTÉRIO PEDRAS VIVAS 
Pai nosso, nos céus 
Santo é o Teu nome 
Teu reino, buscamos 
Tua vontade seja feita 
 
Na terra, como é, nos céus 
Deixe o céu descer 
Na terra, como é, nos céus 
Deixe o céu descer 
 
Deixa o céu descer 
Deixa o céu descer 
Deixa o céu descer    (3X) 
 
Teu é o reino 
Teu, o poder e Tua é a glória 
Pra sempre, amém 

Pai nosso que estás nos céus 
Santificado seja o teu nome 
Venha o teu reino 
Seja feita a tua vontade 
Assim na terra, aqui na terra 
Como nos céus 
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia 
Sacia nossa fome 
Perdoa as nossas dívidas 
Assim como perdoamos aos nossos devedores 
Assim como imitamos os seus passos 
Não nos deixes cair em tentação 
Mas livra-nos do mal, livra-nos do mal 
Porque teu, somente teu, totalmente teu 
É o reino, o reino e o poder 
E a glória, toda glória 
Pra sempre, amém 

 

GABRIELA ROCHA - TEU SANTO NOME 
Todo ser que vive louve o nome do Senhor 
Toda criatura se derrame aos Seus pés 
Ao som da Sua voz o universo se desfaz 
Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou 
 
E mesmo sendo pó 
Com tudo que há em mim 
Confessarei 
Que céus e terra passarão 
Mas o Teu nome é eterno 
 
Todo joelho dobrará 
Ao ouvir Teu nome 
Teu Santo nome 
Todo ser confessará 
Louvado seja o Teu nome 
Teu Santo nome 

E mesmo sendo pó 
Com tudo que há em mim 
Confessarei 
Que céus e terra passarão 
Mas o Teu nome é Eterno 
 
Todo joelho dobrará 
Ao ouvir Teu nome 
Teu Santo nome 
Todo ser confessará 
Louvado seja o Teu nome 
Teu Santo nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINHO NO DESERTO - SORAYA MORAES 
Estás aqui movendo entre nós 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui mudando destinos 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui operando milagres 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui transformando nossas vidas 
Te adorarei, Te adorarei 
 
Meu Deus é 
Deus de milagres, Deus de promessas 
Caminho no deserto, luz na escuridão 
Meu Deus, este é quem Tu és 
 
Estás aqui tocando os corações 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui curando multidões 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui restaurando corações 
Te adorarei, Te adorarei 
Estás aqui transformando histórias 
Te adorarei, Te adorarei 

Meu Deus é 
Deus de milagres, Deus de promessas 
Caminho no deserto, luz na escuridão 
Meu Deus, este é quem Tu és 
 
Meu Deus é 
Deus de milagres, Deus de promessas 
Caminho no deserto, luz na escuridão 
Meu Deus, este é quem Tu és 
 
Enxuga as lágrimas restaura os corações 
Tu és a resposta Jesus 
Enxuga as lágrimas restaura os corações 
Tu és a resposta Jesus 
 
Meu Deus é 
Deus de milagres, Deus de promessas 
Caminho no deserto, luz na escuridão 
Meu Deus, este é quem Tu és 

 

ANA NÓBREGA - CADEIAS QUEBRAR 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Pra cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar 
 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Pra cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar 
 
Alto preço ele pagou 
Tão livremente se entregou 
Por nossa redenção se deu 
E o céu se abriu (eu creio) 
 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Há poder no nome de Jesus 
Pra cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar 

Um exército surgiu 
Um exército surgiu 
Um exército surgiu 
Pra cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar 
 
Ouço cadeias quebrando 
Ouço cadeias quebrando 
Ouço cadeias quebrando (quebrando em nome de 
Jesus) 
Ouço cadeias quebrando (toda cadeia da 
enfermidade, quebra) 
Ouço cadeias quebrando (ouço prisões que se abrem 
agora) 
Ouço cadeias quebrando (em nome de Jesus) 
Ouço cadeias quebrando 
Há poder no seu nome Jesus 
 
Pra cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar 
Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar 
Há poder no nome de Jesus 

 

 

 

 



CAIAM POR TERRA AGORA 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DO RIO DE JANEIRO VILA DA PENHA 
Caiam por terra agora os inimigos de Deus 
Seja estabelecida a casa do Senhor 
 
O Senhor é um Deus 
Que salva, que cura e santifica 
Ele tem nos dado nova vida 
Ele tem nos dado um novo cântico 
Um novo espírito 
Como nossos lábios vamos proclamar 
CAIAM POR TERRA 

Caiam por terra agora os inimigos de Deus 
Seja estabelecida a casa do Senhor 
 
O Senhor é um Deus 
Que salva, que cura e santifica 
Ele tem nos dado nova vida 
Ele tem nos dado um novo cântico 
Um novo espírito 
Como nossos lábios vamos proclamar 

 

FERNANDINHO - PAI DE MULTIDÕES 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 
 
Eu vejo um povo tão distante 
Tão sozinho buscando salvação 
Eu vejo órfãos e viúvas 
Filhos pródigos tão longe do Pai 
 
Consolar os que choram 
Libertar os cativos 
Preparar o caminho 
Anunciar tua salvação 
 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 

Eu vejo um povo tão distante 
Tão sozinho buscando salvação 
Eu vejo órfãos e viúvas 
Filhos pródigos tão longe do Pai 
 
Consolar os que choram 
Libertar os cativos 
Preparar o caminho 
Anunciar tua salvação 
 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 

 

 

5) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPULADOR -  JONES PEREIRA 
As almas ao teu lado estão clamando 
E o que é que você vai fazer 
Estão sedentas, e querem saber mais 
A respeito, desse nosso Deus 
Muitos são os que estão perecendo 
Ao nosso redor 
Por não, conhecerem a verdade 
A palavra de Deus 
 
Palavra que liberta, que salva e leva 
Para céu 
Todos dias sem a salvação 
Milhares estão morrendo 
 
Vai discipulador 
Ensinando com amor e com carinho 
A palavra do senhor 

Vai precioso, discipulador 
Você da infantaria de cristo 
Soldado de valor 
 
Chegou a hora de você se alistar 
Para o exército do senhor 
E ensinar para todas essas almas 
Que o caminho é só Jesus, ele é o salvador 
Muitos são os que estão perecendo 
Ao nosso redor 
Por não, conhecerem a verdade 
A palavra de Deus 
 
Palavra que liberta, que salva e leva, para céu 
Todos dias sem a salvação 
Milhares estão morrendo 

 

SARAH FARIAS - DEIXA EU TE USAR 
Apesar das feridas, apesar das decepções 
Eu te chamei, Eu te chamei 
Apesar do passado, apesar das desilusões 
Eu te chamei, Eu te chamei 
 
Deixa Eu te usar para curar 
Deixa Eu te usar para salvar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 
 
Deixa Eu te usar para curar 
Deixa Eu te usar para salvar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 
 
Apesar das feridas, apesar das decepções 
Eu te chamei, Eu te chamei 
Apesar do passado, apesar das desilusões 
Eu te chamei, Eu te chamei 
 
Deixa Eu te usar para curar 
Deixa Eu te usar para salvar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 

Deixa Eu te usar para curar 
Deixa Eu te usar para salvar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 
 
Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia 
Onde Eu te mandar, tu irás 
Onde Eu te colocar, tu brilharás 
 
E Eu te encherei 
E Eu te encherei 
E Eu te encherei 
Vai, vai, vai em paz 
 
Deixa Eu te usar para curar 
Deixa Eu te usar para salvar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 
 
Deixa Eu te usar 
Deixa Eu te usar 
Enquanto Eu te uso 
Eu cuido de tudo que te faz chorar 

 


