
SÉTIMO DIA 30 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

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 

 

 

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 

 

 

3) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

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 

 

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 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 
Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 

Eu serei Pai de multidões 
Tocarei em muitas gerações 

 

 

4) 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 

 


