
SEGUNDO DIA 60 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

ADHEMAR DE CAMPOS E ANA PAULA VALADÃO - AMIGO DE DEUS 
Não existe nada melhor 
Do que ser amigo de Deus 
Caminhar seguro na luz, 
Desfrutar do seu amor 

Ter a paz no coração, 
Viver sempre em comunhão 
 
E assim perceber 
A grandeza do poder 
De Jesus meu bom pastor. 

 

BANDA KADOSHI - COMPROMISSO 
Não existe nada melhor 
Do que estar diante de Deus 
Pode o mundo se abalar 
Seguro estou em ti 
Seguro estou em ti. 
Tudo foi criado por ti 
Nós também pra teu louvor 
Quero sempre te exaltar 
Pois és fiel a mim 
Pois tu és fiel a mim... 

Bom é estar te servindo 
Com compromisso contigo 
Nada vai nos separar  
Do teu amor, Jesus... 

 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

NOS BRAÇOS DO PAI - DIANTE DO TRONO 5 
Pai, estou aqui, olha para mim 
Desesperado por mais de Ti 
A Tua presença é o meu sustento 
A Tua palavra, meu alimento 
Preciso ouvir a Tua Voz dizendo 
assim 
 
Vem filho amado 
Vem em meus braços descansar 
E bem seguro te conduzirei 

Ao meu altar 
Ali falarei contigo 
Com Meu amor te envolverei 
Quero olhar em teus olhos 
Tuas feridas sararei 
Vem filho amado 
Vem como estás 
 
Pai, meu Pai 
Meu Papai, Abba Pai 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁGUAS PURIFICADORAS | DIANTE DO TRONO 
Existe um rio, Senhor 
Que flui do Teu grande amor 
Águas que correm do Trono 
Águas que curam 
Que limpam 
 
Por onde o rio passar 
Tudo vai transformar 
Pois leva a vida do próprio Deus 
E esse rio está neste lugar 

Quero beber do Teu rio, Senhor 
Sacia a minha sede 
Lava o meu interior 
Eu quero fluir em Tuas águas 
Eu quero beber da Tua fonte 
Fonte de Águas Vivas 
Tu és a fonte, Senhor 
 
Tu és o rio, Senhor 
Tu és a fonte, Senhor 

 

DISCOPRAISE - SE EU ME HUMILHAR 
Neste lugar tu és real 
Vou me entregar totalmente 
O teu toque abriu os olhos 
Do meu coração 
Eu posso enxergar e entender 
 
Se eu me humilhar 
Diante do teu altar 
E sacrificar aquilo que me custar 
Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor 
Mais vale um dia no centro do teu querer 
Que toda a vida sem jamais te conhecer 
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança 

 
A minha fonte é o teu amor 
Minha colheita é o teu amor 
Minha herança é o teu amor 
 
A minha fonte é o teu amor 
Minha colheita é o teu amor 
Minha herança é o teu amor 
 
A minha fonte é o teu amor 
Minha colheita é o teu amor 
Minha herança é o teu amor 

 

3) HINOS ADORAÇÃO 

 

INCOMPARÁVEL - COM DA ZONA SUL 
Tu não habitas em tendas 
Nem em templos feitos por mãos 
Eterno, Perfeito, Princípio e Fim 
Acima das religiões 
Não há nada no céu 
Na terra ou no mar semelhante a Ti Senhor 
Tua imagem está revelada em nós 
Expressão do teu amor 

Incomparável, Senhor Tu és 
Tua voz ressoa como um trovão 
E as nuvens são o pó dos teus pés 
Incomparável, Senhor Tu és 
Minh'alma está apegada a Ti 
Senhor, incomparável és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANA NÓBREGA - OH, QUÃO LINDO ESSE NOME É 
No início eras a palavra 
Um com Deus, o Altíssimo 
O mistério de Tua glória 
Cristo, em Ti se revelou 
 
Oh, quão lindo esse nome é 
Oh, quão lindo esse nome é 
O nome de Jesus, meu Rei 
Oh, quão lindo esse nome é 
Maior que tudo ele é 
Oh, quão lindo esse nome é 
O nome de Jesus 
 
Deixou o céu para buscar-nos 
Veio pra nos resgatar 
Amor maior que o meu pecado 
Nada vai nos separar 
 
Oh, quão maravilhoso é 
Oh, quão maravilhoso é 
O nome de Jesus, meu Rei 
Oh, quão maravilhoso é 
Maior que tudo ele é 
Oh, quão maravilhoso é 
O nome de Jesus 

A morte venceste 
O véu Tu rompeste 
A tumba vazia agora está 
O céu Te adora 
Proclama Tua glória 
Pois ressuscitaste e vivo está 
 
És invencível 
Inigualável 
Hoje e pra sempre reinarás 
Teu é o reino 
Tua é a glória 
Acima de todo nome está 
 
Poderoso esse nome é 
Poderoso esse nome é 
O nome de Jesus, meu Rei 
Poderoso esse nome é 
Mais forte que tudo é 
Poderoso esse nome é 
O nome de Jesus 

 

NOME SOBRE TODO NOME 
Abriu mão da Sua glória 
E semelhante a um homem se esvaziou 
Servo tornou 
 
E a si mesmo Se humilhou 
E como filho obedeceu 
Até a morte, e morte de cruz 
 
Mas o Grande Deus, O nosso Pai, 
O exaltou, 
E lhe deu o nome 
Que é sobre todo nome no céu e na 
terra 
E debaixo da terra 

Ao nome de Jesus 
Todo joelho se dobrará 
E toda língua confessará 
Que Ele é o Senhor 
 
Jesus, Nome sobre Todo nome, 
Nome sobre Todo nome, (2x) 
 
(refrão) 
Seu nome é Maravilhoso, 
Conselheiro Deus forte, 
Pai da eternidade, Príncipe da Paz. 

 

 

4) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 



DIANTE DO TRONO - QUANDO CHAMO TEU NOME 
Jesus é o nome mais lindo e santo 
Jesus, nesse nome há cura e força 
Quando chamo o Teu nome as trevas fogem, 
montanhas se movem 
Quando chamo o Teu nome cadeias se 
rompem, não podem me deter 
 
Jesus, Teu nome é mais lindo de todos, Santo 
salvador 
Jesus, só Tu é o Deus poderoso, nosso 
restaurador, Jesus 
 
 

Jesus, nome maravilhoso e santo 
Jesus, esse nome liberta e salva 
Quando chamo o Teu nome as trevas fogem, 
montanhas se movem 
Quando chamo o Teu nome cadeias se 
rompem, não podem me deter 
 
Jesus, Teu nome é mais lindo de todos, Santo 
salvador 
Jesus, só Tu é o Deus poderoso, nosso 
restaurador, Jesus 
 
Te exaltamos 
Te exaltamos 
Te exaltamos alto e mais alto 

 

DEIXA O CÉU DESCER - GERALDO GUIMARÃES E MIN. SARANDO A TERRA FERIDA 
Deixa o céu descer aqui 
Deixa a tua glória vir 
Sei que podes me ouvir 
Vem nesse lugar 
 
Que venha o teu reino sobre nós 
Que venha o teu reino sobre nós 
Que venha o teu reino sobre nós 
Que venha o teu reino sobre nós 

Pai nosso que estás nos céus 
Santificado seja o teu nome 
 
Ô ô ô ô ô ô ô ô 
Permaneça santo o teu nome 
Ô ô ô ô ô ô ô ô 
Permaneça santo o teu nome 
 
Deixa o céu descer, tua glória vir nesse lugar 
Deixa o céu descer, tua vontade aqui nesse lugar 

 

TOMA O TEU LUGAR - DIANTE DO TRONO 
Estamos reunidos para adorar 
Ao único que é digno exaltar 
Entronizado nos louvores do Teu povo 
Reina, reina! 
 
Toma o Teu lugar na minha vida 
Toma o Teu lugar na minha família 
Toma o Teu lugar, Rei da glória, reina! 
 
Toma o Teu lugar nesta cidade 
Toma o Teu lugar nesta nação 
Toma o Teu lugar, Rei da Glória, reina! 
 
Entronizado nos louvores do Teu povo 
Reina, reina! 
 
Toma o Teu lugar na minha vida 
Toma o Teu lugar na minha família 
Toma o Teu lugar, Rei da glória, reina! 
 
Toma o Teu lugar nesta cidade 
Toma o Teu lugar nesta nação 
Toma o Teu lugar, Rei da Glória, reina! 

Levantai, ó portas, vossas cabeças 
Levantai-vos, ó portais eternos 
 
Para que entre o Rei da glória 
Quem é esse Rei da glória? 
O Senhor dos exércitos, Jesus! 
 
Para que entre o Rei da glória 
Quem é esse Rei da glória? 
O Senhor dos exércitos, Jesus! 
 
Toma o Teu lugar na minha vida 
Toma o Teu lugar na minha família 
Toma o Teu lugar, Rei da glória, reina! 
 
Toma o Teu lugar nesta cidade 
Toma o Teu lugar nesta nação 
Toma o Teu lugar, Rei da Glória, reina! 
 
Entronizado nos louvores do Teu povo 
Reina, reina! 

 



5) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

LEVE ESPERANÇA (MÔNICA COROPOS E RENATO REIS) 

Há fome na Terra, em tantas nações 
Que sem esperança caminham em dor 
Quem há de levá-los à salvação? 
Quem há de mostrar-lhes Jesus? 
 
Há povos sofridos em todo lugar 
Carentes de pão, de justiça e amor 
E que não conhecem pra si redenção 
Quem há de mostrar-lhes Jesus? 
 
Leve Esperança 
Você pode falar 
Aos que precisam saber 
Cristo é a Esperança 
Em seu nome há poder 
 
Leve Esperança 
Seja flecha e farol 
Aos que precisam saber 
Cristo é Esperança 
Que vence o mal 
Há urgência em dizer 
 
Todos devem saber 
 
 

(Hino 62CC) 
Leva tu contigo o nome 
De Jesus o Salvador 
Este nome dá consolo 
Seja no lugar que for 
 
Nome bom, doce à fé 
A esperança no porvir (2x) 
 
Leve Esperança 
Você pode falar 
Aos que precisam saber 
Cristo é a Esperança 
Em seu nome há poder 
 
Leve Esperança 
Seja flecha e farol 
Aos que precisam saber 
Cristo é Esperança 
Que vence o mal 
Há urgência em dizer 
Todos devem saber 
Há urgência em dizer 
Há urgência em dizer 
 
Leva tu contigo o nome 

 

VANILDA BORDIERI - A PESCA 
Meu Deus, a noite foi embora e agora 
Inutilmente a rede lancei 
Os peixes incansavelmente esperei 
Deus, a noite toda tenho trabalhado 
De insistir, Senhor, fiquei cansado 
Renova-me, ajuda-me, vem ao meu encontro 
Eu preciso te ouvir 
 
Lance a rede, que o impossível vai acontecer 
Os peixes hoje vão aparecer 
Tem pesca milagrosa pra você 
Lance a rede, sobre a minha palavra, vai em frente 
Puxe agora a tua rede sem temer 
Tem fartura de milagres pra você 
Lance a rede, há uma recompensa para o pescador 
Se até agora peixes você não achou 
Sua rede vai se encher, em nome do senhor 
Lance a rede, você vai ter de sobra para repartir 
Ouça o senhor dizendo: eu estou aqui 
É recompensado quem trabalha para mim 

Em teu nome lançarei minha rede 
Em teu nome, oh Deus, confiarei 
Em teu nome há pesca milagrosa pra mim 
Só quero te ouvir, dizer 
 
Lance a rede, que o impossível vai acontecer 
Os peixes hoje vão aparecer 
Tem pesca milagrosa pra você 
Lance a rede, sobre a minha palavra, vai em frente 
Puxe agora a sua rede sem temer 
Tem fartura de milagres pra você 
Lance a rede, há uma recompensa para o pescador 
Se até agora peixes você não achou 
Sua rede vai se encher, em nome do senhor 
Lance a rede, você vai ter de sobra para repartir 
Ouça o senhor dizendo: eu estou aqui 
É recompensado quem trabalha para mim 

 


