
O I T A V 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) 

O MELHOR LUGAR DO MUNDO 

No mundo ainda existem belezas, que alegram a vida 
e nos fazem sonhar. 
Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser 
humano gostaria de estar. 
Mas de todos os lugares o mais bonito e inspirador 
É onde fico em oração junto aos pés do salvador 

2)  
3) O melhor lugar do mundo é aos pés do salvador, é ali 

aonde a esperança trás alívio ao sofredor. 
É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. 
O melhor lugar do mundo é aos pés do salvador! 

4) Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa 
encosta com vista pro mar. 
Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não esta 
em primeiro lugar 
Ao sentir a paz de Deus seu poder e amor profundo 
Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no 
melhor lugar do mundo 

5)  

6) O melhor lugar do mundo é aos pés do salvador, é ali 
aonde a esperança trás alívio ao sofredor. 
É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. 
O melhor lugar do mundo é aos pés do salvador! 

 

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) 

HÁ UM LUGAR - RENASCER PRAISE 

Há um lugar, onde eu quero ficar 
Te encontrar e ouvir Tua voz 
Todos os dias, Senhor, sem limites junto a Ti, te adorar 
Meu lugar é aonde Tu estás. 
 
Eu quero ficar, onde eu possa contemplar Tua face 

Estar em Teus átrios, um dia, vale mais do que mil 
Em outro lugar 
Onde o aflito encontra paz, alegria e refrigério 
Meu lugar é aonde Tu estás! 
 
Todos os dias, Senhor em Tua presença eu quero ficar 
Todos os dias Senhor Te adorar! 

 

SUA PRESENÇA É TUDO PRA MIM - GABRIEL GUEDES 

Não existe Deus como o Senhor 
Tua beleza incomparável és 
Nada neste mundo satisfaz 
Tu és a fonte e nunca secará 
Sua presença é tudo pra mim 
Sua presença é tudo pra mim 
O tesouro do meu coração 
Quando estou fraco me estende a mão 
Dos meus erros não se lembra mais 

E o futuro em suas mãos está 
 
Sua presença é tudo pra mim 
Sua presença é tudo pra mim  
Sua presença é tudo pra mim 
Sua presença é tudo pra mim 
Oh Jesus, oh Jesus 
Sua presença é tudo pra mim 
 

Oh Jesus, oh Jesus 
Sua presença é tudo pra mim 
 
Enquanto eu viver esperarei 
O dia em que tua face eu verei 
Nada neste mundo satisfaz 
Tu és a fonte e nunca secará 

 

PENSANDO BEM - ADRIANA FERREIRA 

Pensando bem 
Só a presença de Jesus na minha vida 
Justifica tanta coisa sem saída 
É a realidade que eu não posso me afastar 
 
Sua presença 
Me encoraja, me anima todo dia 
Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria 
Um vivo morto, sem poder me levantar 
 
Não, não me deixes 
Não me deixe sozinho 
Nem por um minuto, por favor 
Não, não me deixes 

Só tu me entendes 
E não me censuras 
Embora eu sei que te aborreço 
Mas eu te peço, por favor, meu 
Deus, esqueça 
As muitas falhas que cometo 
contra ti 
 
Se for preciso me exortar 
Fala comigo, estou ouvindo 
Fala comigo acordado ou 
dormindo 
Ou aqui mesmo, se quiseres, 
quero ouvir 

Estou contigo 
Ora não temas, te encorajas, vá 
em frente 
É a presença que eu anelo tão 
somente 
Não há barreiras que não possa 
ultrapassar 
Mas se estou fraco 
Oh, me esconda em tuas asas 
bem seguras 
Me agasalha com teu manto de 
ternura 
Oh, me transportas como vento 
sobre o mar 



A minha alma chora, grita, implora 
Não me deixe, Senhor 

 

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

Santo) 

VINEYARD - MEU RESPIRAR 

Este é o meu respirar 
Este é o meu respirar 
Teu Santo Espírito 
Vivendo em mim 
 
E este é o meu pão 

E este é o meu pão 
Tua Vontade 
Feita em mim 
 
E eu, eu nada sou sem Ti 
E eu, perdido estou sem Ti 

Perdida estou 
Tu és Jesus, tu és 
Te amo 
 
E eu, eu nada sou sem Ti 
E eu, perdido estou sem Ti 

 

SÓ QUERO VER VOCÊ - GABRIEL GUEDES 

Sim, quero sentir suas afeições por mim 
Não preciso me esconder, oh não 
Não preciso mais temer 
Não preciso mais temer 
 
O véu já se rasgou 
O caminho você trilhou 
Para me aproximar de ti 
E poder te contemplar 
E poder te contemplar 

Quando eu te vejo 
Eu percebo algo diferente em mim 
Quando eu te contemplo 
Eu me torno cada vez mais 
semelhante a ti 
Jesus 
 
Só quero, só quero ver você 
Só quero, só quero ver você 
Só quero, só quero ver você 

O que é que os anjos veem 
Que os fazem se prostrar 
O que é que os anjos veem 
Que os fazem cantar santo 
 
Quero olhar na face do meu 
criador 
Quero olhar na face daquele 
que primeiro me amou 

 

MEDLEY - GABRIEL GUEDES - LUGAR SECRETO – EU NAVEGAREI 

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 
 
--- 
 
Espírito, Espírito 
Que desce como fogo 
Vem como em Pentecostes 
E enche-me de novo 

Eu navegarei 
No oceano do Espírito 
E ali adorarei 
Ao Deus do meu amor 
 
Eu adorarei 
Ao Deus da minha vida 
Que me compreendeu 
Sem nenhuma explicação 

 

 

4) 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 QUE A TUA GLÓRIA FEZ COMIGO \\ GABRIEL GUEDES 

Eu me rasgo por inteiro 
Faço tudo, mas vem novamente 
Eu mergulho na mirra ardente 
Mas peço que Tua presença 
aumente 
Eu me rasgo por inteiro 
Faço tudo, mas vem novamente 
Eu mergulho na mirra ardente 

Mas peço que Tua presença aumente 
E se eu passar pelo fogo, não temerei 
Na Tua fumaça de glória, eu entrarei 
Longe do Santo dos Santos não sei 
mais viver 
Quem já pisou no Santo dos Santos 
Em outro lugar não sabe viver 
E onde estiver, clamar pela glória 

A glória de Deus 
Quem já pisou no Santo dos Santos 
Em outro lugar não sabe viver 
E onde estiver, clamar pela glória 
A glória de Deus 
 
Glória, glória, glória, glória 
Santo, Santo, Santo, Santo 

 

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)) 

PAI NOSSO // GABRIEL GUEDES 

Pai nosso que estás nos Céu 
Santo é o Teu nome 
Venha a nós o Teu reino 
Seja feita Sua vontade 
 

Na Terra como no Céu 
Deixe o céu vir 
Na Terra como no Céu 
Deixe o Céu vir 

Deixe o Céu vir, Deixe o Céu vir 
Teu é o Reino, Teu é o Poder 
E Tua é a Glória pra sempre, amém 
Teu é o Reino, Teu é o Poder 
E Tua é a Glória pra sempre, amém 

 

GRANDE EU SOU (GREAT I AM) \\ GABRIEL GUEDES 

Eu quero estar perto de Ti 
Senhor 
Do Teu amor, sem tristeza ou dor 
Eu quero ouvir vozes de anjos no 
Céu 
Cantando a Ti 
 
Aleluia, Santo Santo 
Poderoso, Grande Eu Sou 
Que é dígno, não há outro 
Poderoso, Grande Eu Sou 

Eu quero estar perto, estar 
ao Teu lado 
Amando ao pecador mas 
não ao pecado 
Quero ver ossos secos 
voltando a viver 
Cantando a Ti 
 
Montanhas estremecem 
Demônios faz fugir 
Na menção do nome Dele, 
 

Rei de Majestade 
Não há poder no inferno 
Que possa resistir 
Diante da presença e do poder do 
Grande Eu Sou 
 
O Grande Eu Sou 
O Grande Eu Sou 

 

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)) 

GRANDE EU SOU (GREAT I AM) \\ GABRIEL GUEDES 

ENCHEI-VOS... ENCHEI-VOS... ENCHEI-VOS DO 
ESPÍRITO DE DEUS/ (1X) ENCHEI-VOS DO 
ESPÍRITO SANTO / ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO 
SANTO / ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO SANTO / DO 
ESPÍRITO SANTO DE DEUS ! ENCHEI-VOS DO 
ESPÍRITO SANTO / ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO 
SANTO / ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO SANTO / DO 
ESPÍRITO SANTO DE DEUS ! I DANIEL TRES VEZES 
AO DIA... ORAVA AO DEUS DE ISRRAEL/ PRA SER 
CHEIO TEM QUE BUSCAR... E DESCER PRA TER 
RESPOSTA DOS CÉUS/ FOI LANÇADO NA COVA 
DOS LEÕES... MAS COM ELE NADA ACONTECEU/ 
OS LEÕES NÃO PUDERAM LHE MATAR... DANIEL 
ERA CHEIO DE DEUS.../ II PARA PREGAR COM 
MUITO PODER... TEM QUE SER CHEIO DO 
ESPÍRITO DE DEUS/ PARA CANTAR E DEUS 
RECEBER... TEM QUE SER CHEIO DO ESPÍRITO DE 
DEUS/ E PARA ENTRAR NO CÉU... TEM QUE SER 
CHEIO DO ESPÍRITO DE DEUS/ E VENCER ESTE 
MUNDO AQUI... SÓ VÃO VENCER OS QUE SÃO 
CHEIO DE DEUS/ OS QUE SÃO CHEIO DE DEUS...  

OS QUE SÃO CHEIO DE 
DEUS...OOOOO OS QUE SÃO CHEIO 
DE DEUS... VÃO LUTAR E VÃO 
VENCER OS QUE SÃO CHEIO DE 
DEUS... VÃO PREVALECER OS QUE 
SÃO CHEIO DE DEUS... O INIMIGO NÃO 
VAI TOCAR OS QUE SÃO CHEIO DE 
DEUS... RESPLANDECERÁ OS QUE 
SÃO CHEIO DE DEUS... DEUS 
LEVANTARÁ OS QUE SÃO CHEIO DE 
DEUS... A TERRA ABALARÁ DEUS 
PROCURA OS CHEIOS PRA ELE 
USAR... (ONDE VOCE ESTÁ ) EIS ME 
AQUI JEOVÁ ... SEJAM CHEIOS... 
SEJAM CHEIOS... SEJAM CHEIOS... 
SEJAM CHEIOS... SEJAM CHEIOS... 
SEJAM CHEIOS... SEJAM CHEIOS DO 
ESPÍRITO DE DEUS... 

 

 


