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QUINTO DIA 60 MIN 

 

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) 

 

VINEYARD - VEM, ESTA É A HORA 
Vem,esta é a hora da adoração; 
Vem,dar a ele teu coração; 
Vem,assim como estás para adorar; 
Vem, assim como estás diante do pai; 
Vem!!! 

Toda a lingua confessará ao senhor, 
Todo o joelho se dobrará. 
Mas aquele que a ti escolher, 
O tesouro maior terá!!! 

 

LEVA-ME - DIANTE DO TRONO 
Longe de Ti não quero ficar 
Longe do Teu amor não posso viver 
Leva-me até aquele lugar 
De intimidade e comunhão 
 
Longe de Ti não quero ficar 
Longe do Teu amor não posso viver 
Leva-me até aquele lugar 
De intimidade e comunhão 
Pelo Teu Espírito 
 
Leva-me, Senhor 
Aos Teus rios 
Leva-me em Teus braços 
Ao lugar secreto da adoração 
 
Teu coração desejo tocar 
Ver Tua própria vida, me envolver 
Em Tua presença me derramar 
E mergulhar na Tua unção 
 
Quebra todo jugo no meu interior 
Rompe as cadeias 
Liberta-me, Senhor 
Quero ir mais fundo no Teu amor 
 
Pelo Teu Espírito 
Leva-me, Senhor 
Aos Teus rios 
Leva-me em Teus braços 
Ao lugar secreto da adoração 
 
Quebra todo jugo no meu interior 
Rompe as cadeias 
Liberta-me, Senhor 

Quero ir mais fundo no Teu amor 
 
Longe de Ti não quero ficar 
Longe do Teu amor não posso viver 
Leva-me até aquele lugar 
De Intimidade e comunhão 
Teu coração desejo tocar 
 
Ver Tua própria vida, me envolver 
Em Tua presença me derramar 
E mergulhar na Tua unção 
 
Quebra todo jugo no meu interior 
Rompe as cadeias 
Liberta-me, Senhor, 
Quero ir mais fundo no Teu amor 
Pelo Teu Espírito 
 
Leva-me, Senhor 
Aos Teus rios 
Leva-me em Teus braços 
Ao lugar secreto da adoração 
 
Quebra todo jugo no meu interior 
Rompe as cadeias 
Liberta-me, Senhor, 
Quero ir mais fundo no Teu amor 
 
Pelo Teu Espírito 
Quero ir mais fundo 
 
Pelo Teu Espírito 
Quero ir mais fundo 
 
Pelo Teu Espírito 
Quero ir mais fundo 
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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) 

 

GABRIEL GUEDES - LUGAR SECRETO 
Tu és tudo o que eu mais quero 
O meu fôlego, Tu és 
Em Teus braços, é o meu lugar 
Estou aqui, estou aqui 
 
Pai, eu amo Sua presença 
Teu sorriso é vida em mim 
Eu seguro em Suas mãos 
Confio em Ti, confio em Ti 
 
Quero ir mais fundo 
Leva-me mais perto 
Onde eu Te encontro 
No lugar secreto 
Aos Teus pés, me rendo 
Pois a Tua glória quero ver 

Tudo o que eu mais quero é Te ver 
Me envolva com Tua glória e poder 
Tua majestade é real 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
Quero ir mais fundo 
Leva-me mais perto 
Onde eu Te encontro 
No lugar secreto 
Aos Teus pés, me rendo 
Pois, a Tua glória, eu quero ver 
 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
Me envolva com Tua glória e poder 
Tua majestade é real 
Tua voz ecoa em meu ser 

 

ME ESVAZIAR - NIVEA SOARES 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar da religiosidade 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar de todos os meu títulos 
E de tudo o que me afasta de Ti, Jesus 
 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar das dores e desilusões 
Eu quero me esvaziar de mim 
Eu quero me esvaziar da prisão do passado 
E de tudo o que me afasta de Ti, Jesus 
 
Aonde eu irei, Senhor? 
Pois só Tu tens as palavras de vida eterna 
Onde me esconderei? 
Tu és o ar que eu respiro 
Tua presença me atrai 
 
Então, inunda-me com Teu amor 
Transforma-me com Teu amor 
Atrai meu coração a Ti, Senhor 
Move-me com Teu amor 
E usa-me pra o Teu louvor 
Ensina-me a ouvir o Teu coração 
 
Eu me esvazio, Senhor 
Eu me esvazio, Senhor 

Me leva em Teus braços de amor 
Me leva em Teus braços de amor 
Me leva em Teus braços de amor 
 
Eu me esvazio Senhor, de mim mesmo 
Eu me esvazio dos meus títulos 
Eu me esvazio da minha glória, sim Deus 
Eu me esvazio da dor 
Eu me esvazio do passado, do peso do pecado 
Eu me esvazio, Senhor 
Eu me esvazio, Senhor 
 
Me leva em Teus braços de amor 
Eu me esvazio, Senhor 
De tudo que é do homem eu me esvazio 
Eu me esvazio, eu me esvazio 
Assim como o Senhor Jesus, se esvaziou até a morte 
Eu quero me esvaziar de mim mesma pra que Tu 
venhas me encher 
 
Eu me esvazio, Senhor 
Me leva em Teus braços de amor 
Eu me esvazio, Senhor 
Me leva em Teus braços de amor 
Eu me esvazio, Senhor 
Me leva em Teus braços de amor 
Eu me esvazio, Senhor 
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Eu me esvazio, Senhor 

 

 

 

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

Santo) 

 

BATIZA-ME - FERNANDINHO 
Sei que tens ciúmes de mim 
Sei que clamas por mim 
Esperando estou por Teu agir 
Vento de Deus, sopra em mim 
 
Sei que tens ciúmes de mim 
Sei que clamas por mim 
Esperando estou por Teu agir 
Vento de Deus, sopra em mim 

Batiza-me com Teu fogo 
Batiza-me com Teu fogo 
Santo, Santo 
Santo Espírito 
 
Me esvaziar de mim 
Me transbordar de Ti 
Os meus dias viverei pra Ti 
Espírito Santo 

 

VENTO IMPETUOSO – FERNANDINHO 
Doce presença 
Perfume suave 
Eu Sei que estás 
Entre nós 
És bem vindo 
 
Fostes derramado 
Vem reinar entre nós 
Habitar entre nós 
 
Doce presença 
Perfume suave 

Eu Sei que estás 
Entre nós 
És bem vindo 
  
Fostes derramado 
Vem reinar entre nós 
Habitar entre nós 
 
Vento impetuoso 
Sopra sobre nós 
Como em pentecostes 
Venha aqui reinar  

 

4) 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)) 

 

LUDMILA FERBER SOPRA ESPÍRITO 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
 
Sobre o vale de ossos secos 

Sobre o vale de ossos secos 
Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sobre os nossos corações (vem Senhor) 
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Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar  

Sobre todas as nações (vem Senhor) 
Sobre toda terra estende a tua glória 
Ora vem Senhor Jesus 

 

COMUNIDADE EVANGELICA DA ZONA SUL - VENTOS DE AVIVAMENTO 
O meu coração tem anseio 
De ver Tua glória, 
Enchendo a terra 
Como as águas cobrem o mar 
De ver se cumprindo na igreja 
A promessa que diz: 
Aquele que crer, 
Obras ainda maiores fará. 
 
O muito que nós temos visto 
Não passam de gotas, 
Diante daquilo que podes 
E queres fazer. 

 
Oh! Faz chover, Senhor 
Águas que reguem a terra 
Que façam brotar as sementes 
Dos frutos de um avivamento. 
 
Oh! Faz chover, Senhor 
Atende o Teu povo que clama 
Que anseia por ver o Teu braço 
Agindo com poder e graça 
Em nossa nação. 

 

MILAGRES | GABRIEL GUEDES 
O Deus que faz o cego ver 
Está passando por aqui 
Está passando por aqui 
 
O Deus que faz o surdo ouvir 
Silencia o medo em mim 
Silencia o medo em mim 
 
Sim eu creio em Ti 
Sim eu creio em Ti 
Deus do Sobrenatural 

O Deus do impossível vem 
Transformar meu coração 
Transformar meu coração 
 
O Deus que a morte já venceu 
Vivo está dentro de mim 
Vivo está dentro de mim 
 
Aquele que era e há de vir 
Em Seu poder vai ressurgir 
O Deus que os mortos faz viver 
Deus de Milagres 
Deus de Milagres 

 

CARLA KELLY BRASAS VOU ESPALHAR 
Deus levanta seus ministros em senso de urgência 
Que encham as mãos de brasas acesas 
Espalhando nos lares, cidades, sinais seguindo aos que 
creem 
Do Brasil às Nações, Brasas iremos espalhar! 
 
Eu só vejo ousadia, coragem e valor 
Quando eu leio em minha Bíblia, os primeiros passos 
da Igreja do Senhor 
Eu só vejo comunhão e a Palavra em todo coração 
E ao se assemelharem a Cristo os irmãos foram 
chamados de cristãos 
Como vento veemente seu Espírito soprou 

Eu só vejo atravessando os tempos, chegando a nós o 
reino 
 
Eu quero ver nesse tempo, esta Igreja crescer 
Porque a promessa nós temos, portas do inferno, não 
vão prevalecer 
Eu quero ver neste tempo, ousadia e poder 
Pra anunciar o evangelho, que o mundo possa crer 
Este é o tempo de quebrantamento, este é o tempo 
de ressurreição 
Este é o tempo de profetizar e sobre a Igreja o 
avivamento vem, do Senhor Jeová 
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E sobre todo aquele sua glória derramou 
Vejo também perseguições e Deus os espalhava a 
outras nações 

Como trombeta de Deus, nesta terra eu vou 
E do Brasil às nações, brasas vou espalhar 

 

 

5) 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)) 

 

MEU CHAMADO - VALÉRIA VERÁS 
A minha geração eu vou impactar 
O Evangelho ao mundo eu vou anunciar 
A minha adoração e o meu louvor o inimigo não irá 
calar 
 
Davi, tão jovem, escolhido de Deus 
Pastor de ovelhas, foi ungido para ser rei de Israel 
E o jovem José, que era um grande sonhador 
Deus o escolheu pra ser do Egito o governador 
Pra ser profeta em Israel Deus escolheu a Samuel, que 
ouvindo a Voz de Deus, ele disse: "Eis-me aqui!" 
 
Eu sei que Ele me escolheu e um chamado tenho eu 
Eu quero ser um instrumento nas Mãos do Meu Deus 

A minha geração eu vou impactar 
O Evangelho ao mundo eu vou anunciar 
A minha adoração e o meu louvor o inimigo não irá 
calar 
Eu sei que vou andar por onde não andei 
Onde o Senhor mandar, por certo eu irei 
Eu tenho um chamado para a Obra do Meu Deus e 
jamais recuarei 
 
Glória, oh Glória, oh Glória 
Ao Teu chamado atenderei: "Eis-me aqui, Senhor!" 
Glória, oh Glória, oh Glória 
Ao Teu chamado atenderei: "Eis-me aqui, Senhor!" 
 
Eis-me aqui, Senhor 

 


