SUMÁRIO

MINISTÉRIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MÚSICA .............. 03
1. INTRODUÇÃO...........................................................................03
2. COORDENAÇÕES E COMPETÊNCIAS..........................................03
2.1 Coordenação nacional e internacional......................................03
2.2 Coordenação estadual...........................................................04
2.3 Coordenação de grupo..........................................................04
3. METODOLOGIA E DIRETRIZES..................................................04
4. ATUAÇÃO.................................................................................05
5. PERFIL MINISTRO DE MÚSICA.................................................06
6. PRODUÇÃO DE MÚSICAS – AMO...............................................07
7. ORGANOGRAMA – AMO............................................................09
8. ACERVO DE MÚSICAS...............................................................10
9. REDES SOCIAIS ......................................................................10

ANEXO I.......................................................................................11
1.
2.
3.
4.
5.

Marianos..............................................................................11
Oracional.............................................................................13
Espírito Santo.......................................................................18
Acolhida e animação..............................................................22
Adoração .............................................................................26

3
MINISTÉRIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MÚSICA

1. INTRODUÇÃO
A Sagrada Escritura ensina que os ministérios são algo antigo e que
foram instituídos na casa de Deus pelo rei Davi. Mostra também como
estes devem ser organizados, conduzidos e de que forma a música, por ser
uma ferramenta divina na evangelização, auxilia os demais ministérios e é
um diferencial importante em todos os encontros de oração.
A música alegra, emociona, tranquiliza, fortalece e principalmente serve
de instrumento que leva à oração e profundo encontro com Deus. As
canções tendem a despertar nos corações o desejo de rezar e quando
usadas com amor e autoridade divina são poderosas armas de
evangelização.
Os ministros de música devem ter sempre consigo a clareza do seu
chamado, que traz a função de alegrar e reforçar o povo de Deus no louvor
ao pai. A música é refrigério e alívio da alma!
I Samuel (16-23) nos diz:
“ E sempre que o espírito mau acometia o rei, Davi tomava a harpa e
tocava, Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava.”

2. COORDENAÇÕES E COMPETÊNCIAS
2.1) COORDENAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
➢ Mantém unidade com a coordenadora geral da Associação Mães que
Oram pelos filhos (AMO) – Angela Abdo, coordenadoras nacionais e
internacionais dos demais ministérios e coordenadoras estaduais do
ministério de música;
➢ Direciona, instrui e esclarece as dúvidas quanto à música dentro do
Movimento mães quer oram pelos filhos;
➢ Cria grupos nas redes sociais com as coordenadoras estaduais de
música;
➢ Cria e define o método a ser utilizado para seleção e preparo de
novos membros que queiram ingressar neste ministério;
➢ Zela pela unidade do seu ministério;
➢ Participa dos encontros nacionais e estaduais da AMO.

4

2.2) COORDENAÇÃO ESTADUAL
➢ Procura, convida e discerne pessoas que tenham vocação para o
ministério – toquem instrumentos, cantem, gostem de música e
sejam disponíveis para realizar tal função com amor e alegria, não
como trabalho em benefício de seus desejos e vontades;
➢ Cria grupos nas redes sociais com as coordenadoras estaduais e de
grupo de música;
➢ Acolhe, orienta e encaminha novos membros que se enquadrem no
perfil do ministério;
➢ Difunde a humildade entre os ministros de música (quem tem de
aparecer é a graça e a vontade de Deus);
➢ Orienta o servir à Deus com comprometimento dentro da vocação
musical, aprimoramento de técnica vocal e de instrumentos,
participação de reuniões e ensaios;
➢ Estimula a reflexão dos ministros de música: Este ministério é para
pessoas vocacionadas que possuem genuíno chamado de Deus para
atuar nesta área e para tal precisam de compromisso, preparação,
oração, humildade e responsabilidade. O músico não deve procurar
reconhecimento, visibilidade e aplausos, mas sim se preocupar em
levar almas para Deus;
➢ Participa
dos
encontros
nacionais
da
AMO
e
encontro
estadual/diocesano onde atua.
2.3) COORDENAÇÃO DE GRUPO
➢ Procura, convida e discerne pessoas que tenham vocação para o
ministério de música dentro do grupo onde atua;
➢ Atua em conjunto e obediência com a coordenação geral do grupo e
respectivo pároco;
➢ Cria grupos nas redes sociais com os membros de sua equipe de
apoio;
➢ Acolhe, orienta e encaminha novos membros que se enquadrem no
perfil do ministério;
➢ Difunde a humildade entre os membros da equipe de música (quem
tem de aparecer é a graça e a vontade de Deus);
➢ Orienta o servir à Deus com comprometimento dentro da vocação
musical, aprimoramento de técnica vocal e de instrumentos,
participação de reuniões e ensaios;
➢ Estimula a reflexão dos ministros de música quanto a importância do
compromisso, preparação, oração, humildade, obediência e
responsabilidade dentro do ministério.
3.

METODOLOGIA E DIRETRIZES
➢ O músico ou grupo de músicos precisa ensaiar;
➢ O ministério deve ser constituído por
pessoas vocacionadas e
capacitadas para cantar e tocar;
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➢ Os ministros de música devem chegar ao local de apresentação pelo
menos 1 hora antes do horário marcado (visando oração, preparo
espiritual e unidade para desempenho da função);
➢ Evitar excesso de solos em instrumentos musicais;
➢ Manter cuidado e atenção com a postura durante as apresentações;
➢ Observar a estrutura física do local (acústica);
➢ Conversar o mínimo necessário durante as funções;
➢ Observar o som e o volume dos instrumentos antes de começar a
tocar;
➢ Não prolongar demais as músicas;
➢ Evitar firulas com a voz (cuidar da afinação).
4.

ATUAÇÃO

4.1) Grupo de mães
4.1.1) Lectio divina
➢ Participa ativamente da Lectio divina (Duração: 1h);
➢ Abre a lectio divina com músicas de clamor ou louvor ao Espírito
Santo de Deus;
➢ Durante a lectio divina, o ministério deve estar preparado para
intercalar uma segunda música, previamente escolhida de acordo
com o tema que estará sendo abordado;
➢ O momento de inserção das músicas durante orações,
contemplações e pregações deve ser previamente acordado com a
coordenadora do grupo e a pregadora;
➢ À critério de cada grupo, pode-se utilizar uma música de
encerramento (após entrega/oração dos pedidos e proclamação da
vitória).
4.1.2) Escola de Nazaré
➢ Não há obrigatoriedade da presença do ministério de música.
Comparecimento esporádico pode ser acordado com a coordenadora
de acordo com demandas específicas.
4.1.3) Oração do terço:
➢ Não há participação do ministério de música.
4.2) Missas
➢ O ministério de música deverá participar das missas
responsabilidade do movimento mães que oram pelos filhos.

sob

4.3) Atividades paroquiais
➢ O ministério de Música deverá se esforçar em atender demandas
paroquiais quando solicitado.
4.4) Encontros da AMO
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➢ O ministério de música, mesmo que na pessoa de componentes
individuais, deverá participar ativamente nos encontros da AMO
quando solicitado.

4.5) Gravação de CDS – AMO
➢ O ministério de música, mesmo que na pessoa de componentes
individuais, deverá participar ativamente na gravação de CDs
relacionados à AMO quando solicitado.
5.

PERFIL MINISTRO DE MÚSICA

5.1) Silêncio
➢

Um tempo para falar e um tempo para calar (Eclo 3-7).

5.2) Obediência
➢ Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra
(Lc 1-38).
5.3) Profissionalização
➢ É a fonte de eficiência diante do empenho que é exigido no serviço.
5.4) Humildade
➢ O humilde vê com clareza que tudo recebeu de fora, tanto na ordem
da natureza: vida, corpo, inteligência, talento, saúde e força, olhos,
membros, etc., quanto na ordem da graça. “Deus produz em nós o
querer e o agir” (Fil 2, 13).
5.5)

Serviço

➢ Saber que o serviço ao Reino de Deus requer sacrifício.
➢ Aquele que serve “deve” fazer-se tudo para todos (ICor 9, 22).
5.6) Disponibilidade
➢ Estar disposto a dar-se sem medidas. “Amar é dar-se até doer”
(Madre Teresa de Calcutá).
5.7) Maturidade
➢ Compreender que necessita ter intimidade com Deus para agir de
acordo com o Espírito Santo.
5.8) Unidade
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➢ Para que haja harmonia, música, pregação e oração devem caminhar
juntas e se complementar.

5.9)

Postura

➢ É preciso ter cuidado com a aparência, vestir-se com sobriedade,
evitar exuberâncias no agir e no falar. O músico deve ter a postura
de servo , sendo honras e aplausos para Jesus.
5.10) Alegria
➢ A alegria é a expressão maior de quem tem Deus no coração (St.
Agostinho).
➢ “Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor” (Sl 105, 3).

6.

PRODUÇÃO DE MÚSICAS – AMO

6.1) Composição
➢ O ponto de partida para compor é ter um aprofundamento,
experiência e estudo daquilo que se propõe expressar através da
música. Exercício, prática da palavra, oração e adoração são
essenciais para que o Espírito Santo inspire e leve ao surgimento de
uma composição divina;
➢ As músicas partem sempre de vivência e intimidade, seja com Deus,
seja com uma pessoa. Elas expressam algo que se vive ou
contempla, transmitindo muito do jeito, estilo e espiritualidade do
autor àqueles que a escutam;
➢ Para se compor músicas que falem de Deus é necessário experiência
e intimidade com ele. Quanto mais cheio de Deus o compositor
estiver, maior será a chance de transbordar transformando em
canções o que está dentro dele;
➢ As composições precisam ir além, nas águas mais profundas.
Professar a fé com propriedade e conhecimento para que toquem a
alma daquele que a escuta;
➢ Se Deus lhe capacitou com o dom de compor, deixe o seu interior
comunicar o belo do seu coração e acredite na sua capacidade em
produzir belas canções!;
➢ Envio de composições: composicaomusicas@gmail.com
6.2) Obstáculos
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➢ Letra sem melodia nem ritmo: Este é um caso comum onde a pessoa
consegue criar uma belíssima letra (bem poética), mas não encontra
melodia nem ritmo que encaixe. A pessoa passa horas e horas
combinando harmonizações e mudando o ritmo, mas nunca chega a
lugar algum;
➢ Melodia bonita com mensagem sem profundidade: neste caso a
pessoa consegue criar uma bonita melodia, mas não consegue
encontrar um tema ou uma mensagem para encaixar nesta melodia.
Muitas vezes acaba completando a música com chavões: pá pá pá,
tchurá, iéééé, ná ná ná, lá la á, etc. ou compondo uma mensagem
sem criatividade usando frases repetitivas como: Jesus é bom, Jesus
tem poder, glórias a Deus, etc;
➢ Falta de técnica musical: a falta de técnica musical pode fazer uma
pessoa criar melodias simples como as músicas infantis, onde são
usados acordes bem básicos. Este problema ocorre geralmente com
cantores que não sabem tocar nenhum instrumento. Eles acabam
tendo que recorrer a um músico para resolver a questão da melodia e
do ritmo mais adequado;
➢ Letra da música sem métrica: às vezes uma pessoa consegue
escrever uma bonita poesia ou mesmo um lindo texto cristão, e
deseja fazer disto uma canção. Neste caso é comum acontecer o
problema da métrica do texto, que não se encaixa em ritmo nenhum.
Frases são curtas ou longas demais, tornando a batida rítmica
inconstante;
➢ Fuja dos obstáculos: Seja criativo e original,
Evite compor músicas tachadas como “brega”
Crie letras inteligentes e melodias bonitas.
6.3) Utilização
➢ A seleção para uso ou gravação das músicas não dará ao autor
nenhum direito financeiro sobre ela;
➢ Deve ser assinado um documento de cessão de direito para uso
exclusivo da AMO;
➢ A obra musical deve ser registrada no órgão competente.
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7.

ORGANOGRAMA ASSOCIAÇÃO MAES QUE ORAM PELOS FILHOS
(AMO)
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8.

ACERVO DE MÚSICAS
➢ Vide anexo I

9.

REDES SOCIAIS

Facebook: Mães que oram pelos filhos - Espírito Santo

E-mail: contato.gmof@gmail.com

Site : www.maesqueorampelosfilhos.com

Instagram: maesqueoram
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ANEXO I – ACERVO DE MÚSICAS
1. MARIANOS
✓ MARIA DE NAZARÉ ( PADRE ZEZINHO )
Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me
adotou As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber, me vejo a rezar E
meu coração se põe a cantar Pra Vigem de Nazaré Menina que Deus amou e
escolheu Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu Ave Maria , Mãe de Jesus! Ave Maria , Mãe de Jesus!
Ave Maria , Mãe de Jesus! Maria que eu quero bem, Maria do puro amor
Igual a você, ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a
terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus
caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu.
✓ A ESCOLHIDA( DR)
Uma entre todas foi a escolhida Foste tu Maria a serva preferida Mãe do
meu Senhor Mãe do meu salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha
caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, cheia de graça e
consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será
Roga pelos pecadores desta Terra Roga pelo povo que em Deus espera Mãe
do meu Senhor mãe do meu salvador. Maria, cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, cheia de
graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será.
✓ QUEM É ESSA QUE AVANÇA COMO AURORA?
Quem é esta que avança como aurora Temível como exército em ordem de
batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando os caminhos aos filhos
seus Ah, ah, ah, minha alma glorifica ao Senhor Meu espírito exulta Ah, ah,
ah em Deus, meu salvador Meu espírito exulta, em Deus meu salvador.
✓ PERFEITO É QUEM TE CRIOU (VIDA RELUZ)
Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso: Quem
sou eu Para não te dizer também Cheia de graça, ó Mãe? Cheia de graça, ó
Mãe? Agraciada Se a palavra ensinou Que todos hão de concordar E as
gerações te proclamar Agora eu também direi:...
✓ CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA (FATIMA GABRIELLI)
Oh, Minha Senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente, todo
a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou,
desejo que a vós pertença Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho e propriedade vossa, Amém Como filho e propriedade vossa,
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Amém
Oh, Minha Senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente, todo
a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou,
desejo que a vós pertença Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa, Amém Como coisa e propriedade vossa,
Amém
✓ VIRGEM DO SILÊNCIO
Nossa senhora virgem do silêncio Quero sempre te amar, Deitar no teu
colo, sentir seu perfume Seu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue
nos teus olhos, Estigma e martírio na alma Mãezinha minha vida, na igreja
quero consumir. Estar ao seu lado na cruz, sofrendo as dores de jesus E
dizer que na loucura da cruz vou seguir.
✓ COLO DE MÃE
Ave cheia de graça, bendita sejas mãe Te amo com amor eterno, singelo de
coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes
ninar-me, mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em
mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um
pouquinho do que tu és Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa
realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho
do que tu és.
✓ MARIA E O ANJO (DALVIMAR GALO)
(Maria) Quem serás tu criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O
teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz
(Anjo) Eu sou o Anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao
Salvador Serás a mãe do Emanuel (Maria) Porque teus lábios tremem tanto
assim Porque não tira os seus olhos de mim (Anjo) Há tanta graça estar
diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim (Maria) Não temas doce anjo
do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorria e vai ao céu anunciar Sim
eu serei a mãe do Salvador (Anjo) Ave Maria, quanta alegria O céu se
encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria, Deus escolheu-te bem
Todos os Anjos cantam Amém!
✓ IMENSO AMOR
Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor, imenso amor. Maria, Rainha
da paz. Maria, rogai por nós ao Pai Maria, Rainha da paz. Maria, rogai por
nós ao Pai Pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos.
Bendita és mais que outra mulher, de Ti nasceu o Salvador.
✓ MÃE DO NOVO HOMEM
Singela doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da
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fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como
escolhidos. Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida. A
nova vida.
Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no
filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a
viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova
vida.
✓ COLO DE MÃE (ADRIANA)
Te amo com amor eterno, singelo de coração Quero então colocar minha
vida em tuas mãos Sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção
Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações E
quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és
Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações E
quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que tu és
✓ COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Senhora, Rainha Tão linda Estás Trouxemos presentes Pra te ofertar
Este manto celeste Azul, cor do Céu Que protege e guarda Teus filhos pra
Deus
Senhora, Rainha Tão linda Estás Trouxemos presentes Pra te ofertar
A coroa é prova De quem soube amar E pra ver teu sorriso Colhemos pra ti
Chuva de pétalas!
Senhora, Rainha Tão linda Estás Trouxemos presentes Pra te ofertar
Abençoa as famílias O nosso país As crianças E os jovens Que esperam em
Ti

2. ORACIONAL
✓ PODES REINAR
Senhor eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma tua
direção Senhor vem ó santo espírito Os espaços preencher Reverência a tua
voz vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus oh sim O teu poder teu povo
sentirá Que bom senhor Saber que estás presente aqui Reina senhor neste
lugar Visita cada irmão oh meu senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te
louvar Desfaz todas as tristezas Incertezas desamor Glorifica o teu nome oh
meu senhor.
✓ A COMEÇAR EM MIM
A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como tu és

14
em nós Onde há frieza Que haja amor Onde há ódio o perdão Para que o
teu corpo Cresça assim Rumo a perfeição.

✓

LIVRE ACESSO (ELIANA RIBEIRO)

Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as
portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu
coração Te dou livre acesso, Senhor
Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço
forte Realizas prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me ergues do
chão.
✓ CONSAGRADO PARA AMAR
Venho Senhor me ofertar, A minha vida consagrar. Quero renovar o meu
sim, Que tua vontade se faça em mim Renova Senhor minha vocação.
Um consagrado para amar, Um consagrado pra se doar, Um amor que tudo
suporta, Um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar,
Um consagrado pra se doar, Um amor que não busca interesses seus, É o
mais puro amor, o amor de Deus!
✓ ESPERA NO SENHOR
Espera no senhor Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar E
o cansaço já fizer teu passo vacilar Espera no senhor Mesmo se a solidão
teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera
no senhor Há um Deus que te ama e ele tudo pode transformar Seu amor
te sustentará, espera n'Ele E ele tudo fará, tudo fará Espera no senhor
Mesmo se o coração angustiado está Por ver alguém que amas longe do
Senhor andar Espera no senhor Mesmo que suas promessas demorem a se
cumprir E a vontade dele seja sacrifício para ti Espera no senhor Há um
Deus que te ama e ele tudo pode transformar
Seu amor te sustentará, espera n'Ele E ele tudo fará, tudo fará.
✓ RESTAURAÇÃO
Deus vê o coração Sonda com a compaixão E sabe o tamanho Da sua dor
Ele não pode pôr Limites no seu amor Pois sabe até onde vai Todo pecador
Lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus pode entender O que lhe
causa a dor Pense no seu Senhor Recorra ao Seu amor E creia ele é fiel
Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga
por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão e abra o
seu coração Volta pro seu Senhor e se abra à restauração Com Cristo você
vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem
vai nascer.
✓ QUAL É A CHAVE? (ADRIANA)
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Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? (2x)
Porque não falar se Ele quer te ouvir Porque se esconder se Ele está aqui
Porque não aceitar se Ele quer te dar Porque insistir em resistir
Pois Ele tem tanto pra te falar Quer te amar te perdoar Mas é você que tem
que abrir o coração
Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua
Salvação
Qual é a chave? Qual é o segredo? (2x) Que abre as portas do teu coração?
✓

ABRAÇO DE PAI

Quanto eu esperei, ansioso queria te ver E te falar o que há em mim, já não
podia me conter Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver E te
mostrar meu coração, tudo o que tenho e sou E por mais que me falem,
não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o
amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota
derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes
encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada ao longe voltar
Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem
por onde eu andei Dos bens que eu gastei, mais nada me restou Mas
olhando em meus olhos somente me amou E ao me beijar, me acolheu num
abraço de pai
✓ COROA DA VITÓRIA (MINISTÉRIO ADORAÇÃO)
Se na fidelidade eu andar Se o meu viver agradável for Alcançarei a coroa
da vitória Se ate o sangue eu resistir Se a minha voz não se calar Diante do
mundo Eu vou caminhar no senhor Enfrentando as provações Sobrevivendo
as perseguições Vou combater Vou vencer toda carne em Deus Enfrentar
minhas fraquezas Vou completar minha carreira vencendo o mal E guardar
minha fé em Deus
Se em oração eu combater E em santidade eu viver Minha vida será um luz
pra minha geração Se na vida em cristo eu perseverar Se mesmo se forças
eu continuar A caminhar vou alcançar salvação Enfrentando as provações
Sobrevivendo as perseguições.
✓ ORAR É AMAR (CELINA BORGES)
Eu estou orando por você Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai
me atender Eu posso sentir a sua dor Creia, eu vou orar com muito amor
Sabendo que Deus vai me ouvir
Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor Em gestos,
criar o bem no outro Eu te ligarei ao céu vou te carregar na sua dor Eu vou
trazer o céu com meu louvor
Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor Orar é sofrer, orar é
querer, orar é viver só no louvor Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder
para ganhar Eu vou trazer o céu até você.
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✓ NAS ASAS DO SENHOR (CELINA BORGES)
Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, suas forças se
renovam Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar Pois recebo d'Ele
asas e como águia, me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde
estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e
subir sem me cansar
Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Pois confio no
Senhor! Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, suas
forças se renovam Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar Pois
recebo d'Ele asas E como águia, me preparo pra voar Eu posso ir muito
além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz
Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com
asas, como águia Pois confio no Senhor! Que me dá forças pra ser um
vencedor Nas asas do Senhor Vou voar! Voar!
✓ CONHEÇO UM CORAÇÃO (PADRE ZEZINHO)
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louva ao Pai por
revelar seu nome aos pequenos Que tem o Dom de amar, que sabe perdoar
E deu a vida para nos salvar! Jesus, manda Teu Espírito Para transformar
meu coração Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra Magoado,
frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar, nem
sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Lava, purifica e restaura-me de
novo Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu povo Derrama sobre nós, a
água do amor O Espírito de Deus nosso Senhor!
✓ COROA DA VITÓRIA (MINISTÉRIO ADORAÇÃO)
Se na fidelidade eu andar Se o meu viver agradável for Alcançarei a coroa
da vitória Se ate o sangue eu resistir Se a minha voz não se calar Diante do
mundo Eu vou caminhar no senhor Enfrentando as provações Sobrevivendo
as perseguições
Vou combater Vou vencer toda carne em Deus Enfrentar minhas fraquezas
Vou completar minha carreira vencendo o mal E guardar minha fé em Deus
Se em oração eu combater E em santidade eu viver Minha vida será um luz
pra minha geração Se na vida em cristo eu perseverar Se mesmo se forças
eu continuar A caminhar vou alcançar salvação Enfrentando as provações
Sobrevivendo as perseguições
✓ NÃO DA MAIS PRA VOLTAR (PADRE JONAS)
Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar(2x) Não dá mais pra
negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente
É o amor de Deus .
Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu
E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus .
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Não dá nem mais pra ver O porto que era seguro Eu sou impulsionado a
desbravar Um novo mundo .
Não da mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que
me leva pra frente É o amor de Deus .(2x).
✓

LEVA-ME ALÉM (ELIANA RIBEIRO)

Nos dias difíceis da vida, Quero enxergar degraus de santidade, Os
obstáculos quero vencer, Pelo desejo de ser mais de ti Em cada detalhe
quero sentir, A tua mão de pai a me moldar, Para tornar-me o que devo
ser, E levar-me o mais perto de ti Não quero parar, Nem vou desistir,
Quando eu achar que eu não posso, Minha força acabar, sustenta-me Levame além, supera o que me falta, Com a força do teu amor, Leva-me além, e
firma os meus passos, Na tua vontade, senhor Pois tudo o que eu quero é
ser só teu, Retira de minha vida o que ainda é mal, E santifica-me,
santifica-me, Seja o sentido de tudo em minha vida, senhor!
Add a playlistTamanhoAACifraImprimirCorrigir
✓ NOITES TRAIÇOEIRAS (PADRE MARCELO ROSSI)
Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue
sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você
Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da Fé Do
princípio ao fim Em todos os seus tormentos
E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo
E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo
Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor
vem a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer
Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento É Ele o autor da Fé Do
princípio ao fim Em todos os seus tormentos
E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo.
✓ EU SOU O QUE SOU (BANDA DOM)
Eu Sou o que Sou o Deus de amor Estou aqui pra te curar Vem a Mim Dáme tuas tristezas Tuas dores e o teu coração Te amo, és precioso Teu nome
gravado está em Minhas mãos
Vai, meu filho vai, pois curado estás.
✓ JESUS FILHO DE DAVI (TONY ALLISSON)
Me contaram Que o senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder
enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico
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andar Renasceu dentro de mim A fé Que há muito Eu já não tenha Eu senti
meu coração Arder E eu gritei para o senhor Me responder Jesus filho de
Davi Me cura És o santo de israel diante da tempestade Se cala Meu Deus
honra a minha fé
Eu sei o que o senhor Tem pra mim Tuas promessas Não vão deixar de se
cumprir Jesus! Aleluias!
✓ EU QUERO RECOMEÇAR (MINISTÉRIO ADORAÇÃO)
Senhor, aqui estou Aceita-me assim, sonda tudo o que sou Sabes tudo de
mim Minhas faltas, minhas misérias e o meu desamor Tua graça me ampara
e me faz vol....tar Teu chamado é a força do meu caminhar
Eu quero recomeçar Dobrar meus joelhos, minha vida entregar Ao Deus que
cuida de mim, não posso desistir Dá-me Tua força, preciso de Ti
Senhor, eu quero agradecer Saí da escuridão pra ver Tua luz, Jesus Não
posso voltar atrás Me dás nova vida, me enches de paz Tua graça me
ampara e me faz vol....tar Teu chamado é a força do meu caminhar.
✓ TUDO POSSO (CELINA BORGES)
Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai
me fazer desistir Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos
Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim E ali estar Vou
perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir e mesmo
nas marcas daquela dor Do que ficou, vou me lembrar E realizar o sonho
mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar estar na espera de um novo que
vai chegar Vou persistir, continuar a esperar e crer E mesmo quando a
visão se turva e o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória
Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai
me fazer desistir Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim
Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou, vou me
lembrar E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar estar
na espera de um novo que vai chegar Vou persistir, continuar a esperar e
crer Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem Vou
cantando minha história, profetizando Que eu posso, tudo posso... em
Jesus!

3. ESPÍRITO SANTO

✓ A NÓS DESCEI DIVINA LUZ
A nós descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz! Em nossas almas
acendei O amor, o amor de Jesus! Em nossas almas acendei O amor, o
amor de Jesus! Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai Luminoso raio,
luminoso raio! Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons Luz dos corações, luz

19
dos corações! Grande defensor, em nós habitai E nos confortai, e nos
confortai! Na fadiga, pouso; no ardor, brandura E na dor, ternura, e na dor,
ternura! Ó Luz venturosa, divinais clarões Encham os corações, encham os
corações! Sem um tal poder, em qualquer vivente Nada há de inocente,
nada há de inocente! Lavai o impuro e regai o seco Sarai o enfermo, sarai o
enfermo! Dobrai a dureza, aquecei o frio Livrai do desvio, livrai do desvio!
Aos fiéis que oram, com vibrantes sons Dai os sete dons, dai os sete dons!
Dai virtude e prêmio, e no fim dos dias Eterna alegria, eterna alegria!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
✓ ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA
Espírito, enche a minha vida Enche-me com o teu poder Pois de ti eu quero
ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar Em teu
louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar.
✓ CENÁCULO DE AMOR (WALMIR ALENCAR)
Reunidos aqui, num Cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria
Ela conhece bem todos seus queridos filhos E não deixará faltar para nós
seu auxílio Vinde, Espírito Santo! Vinde por meio da poderosa intercessão
Do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa Vinde, Espírito
Santo! Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de
Maria, Vossa amadíssima Esposa(bis) Vossa amadíssima Esposa!
✓

CORSA

Assim como uma corsa suspira pelas águas, assim suspira minha alma,
Espírito de Deus. Oh, oh, enche-me Espírito... Oh, enche-me Espírito... Oh,
enche-me Espírito de Deus...2x Assim como uma corsa suspira pelas águas,
assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, oh, enche-me Espírito...
Oh, enche-me Espírito... Oh, enche-me Espírito de Deus...2x
✓

ESPÍRITO SANTO REPOUSA

Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa,
Espírito Santo repousa Sobre nós, sobre todos nós Espírito Santo repousa
Sobre nós, sobre todos nós Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo
repousa, Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa, Espírito Santo
repousa Traz unção, traz unção a nós Espírito Santo repousa Vem curar
nossos corações Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo repousa
sobre nós Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo repousa sobre
nós.
✓ QUERO MERGULHAR NAS PROFUNDEZAS
Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas
riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples. Brisa leve, tão suave
doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de
Deus.

20

✓ EU NAVEGAREI
Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu
navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor
Espírito, espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enchame de novo Espírito, espírito...
✓

VEM OH! ÁGUA VIVA (FLAVINHO)

Batiza-me Senhor no Teu Espírito pois minha alma sedenta está. Vem oh!
Água viva , oh! Água pura fecundar meu coração. Vem oh! Água viva , oh!
Água pura transformar meu coração. Cura-me Senhor no Teu Espírito pois
meu coração ferido está.
✓ INCENDEIA MINHA ALMA
Espírito Santo, vinde Falar em mim Espírito Santo, vinde Orar em mim
Vinde curar, vinde libertar Nossos corações de toda opressão Vinde
transformar, vem incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia minha
alma! Incendeia minha alma! Incendeia minha alma, Senhor! Incendeia
minha alma! Incendeia minha alma! Incendeia minha alma, Senhor!
✓ MOVE-TE EM MIM (ETERNA ALIANÇA)
O espírito de Deus está neste lugar O espírito de Deus se move neste lugar
Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O
espírito de Deus está aqui Move-te em mim! Move-te em mim! Toca a
minha mente e o meu coração, Enche a minha vida com o teu amor! Movete em mim! Deus espírito, move-te em mim!
✓ FOGO SUAVE (ZIZA FERNANDES)
Teus dedos tocam meu pensar Carinho em minh'alma Sossega e acalma
Minha vida agitada... Tua presença me acolhe Não vou embora É tua essa
hora Estou nascendo... Adorarei, Espírito Santo Fogo Suave e abrasador
Doce hóspede da alma... Meus olhos cantam ao chorar Arrependida...
Ovelha fugida Querendo voltar Aprecia o canto que eu te dou Colhe as
palavras Saudosas da alma Sedenta de amor...
✓ CORAÇÃO ADORADOR (BANDA DOM)
Derrama sobre mim Teu Espírito Senhor Vem preencher meu coração Fazme forte e fiel Um servo teu Tua mão desceu sobre mim E me retirou da
escuridão
Deu-me mãos e voz de profeta Deu-me um coração adorador Tua mão
desceu sobre mim E me retirou da escuridão Deu-me mãos e voz de profeta
Deu-me um coração adorador Derramo sobre ti Meu Espírito de amor Vou
preencher teu coração Te faço forte e fiel Um amigo meu Minha mão
desceu sobre ti E te retirei da escuridão Dei-te mãos e voz de profeta Dei-te
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um coração adorador.
✓ ESPÍRITO DE AMOR (JULIANA DE PAULA)
Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está
ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o
poder transformador de Deus Ele já nos prometeu e quem pedir receberá
Por isso hoje eu não canso de clamar
Vem Espírito Santo, visitar meu coração Me levar para as águas profundas
És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Espírito de
Amor
Vem Espírito Santo, visitar meu coração Me levar para as águas profundas
És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Espírito de
Amor, oh, oh, oh Espírito de Amor, oh, oh, oh
✓ O CÉU SE ABRE (WALMIR ALENCAR)
Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu
também quero me derramar De todo o meu coração nos braços do Pai
Vem, Espírito Santo, com teu poder Tocar meu ser, fluir em mim Vem,
Espírito Santo, com teu poder Tocar meu ser, fluir em mim
Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu
também quero me derramar De todo o meu coração nos braços do Pai
Vem, Espírito Santo, com teu poder Tocar meu ser, fluir em mim Vem,
Espírito Santo, com teu poder Tocar meu ser, fluir em mim
Hoje eu posso ser um novo homem Pelo teu poder, renascer Hoje eu posso
ser um novo homem Pelo teu poder, renascer.
✓ EU PRECISO DE TI (PADRE CLEIDIMAR MOREIRA)
Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti Quero caminhar Contigo e
não mais andar sozinho Eu preciso de Ti
Vem, Espírito Santo, ó vem, Espírito Santo
Vem curar as minhas feridas Fecundar-me com nova vida Inundar-me com
o teu amor E fazer-me crescer em tua graça, Senhor.
✓ INUNDA MEU SER( FRANCÉ/EDUARDO ISSA)
Espírito Santo de Deus Inunda meu ser, inunda meu ser Quero sentir o
amor Do meu Senhor, do meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir
meu coração viver o amor! Para sentir a paz interior Sobre o mal ser
vencedor Alegrar-me em ti! Inunda meu ser (Ah! inunda meu ser ) Inunda
meu ser (Ah! inunda meu ser).
✓ ESPÍRITO SANTO REPOUSA ( CELINA BORGES)
Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa,
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Espírito Santo repousa
Sobre nós, sobre todos nós Espírito Santo repousa Sobre nós, sobre todos
nós Espírito Santo repousa sobre nós
Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa,
Espírito Santo repousa
Traz unção, traz unção a nós Espírito Santo repousa Vem curar nossos
corações Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo repousa sobre nós
Espírito Santo repousa sobre nós Espírito Santo repousa sobre nós.

4. ACOLHIDA E ANIMAÇÃO

✓ ENVIAI (ELIANA RIBEIRO)
Vem Espírito de Amor, Reacender a chama que se apagou, Reinflamar os
corações com línguas de fogo.
Vem Espírito de Amor, Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o
primeiro amor, Como em Pentecostes vem viver em nós, Nos unindo a
criação a Deus clamaremos!
Enviai teu Santo Espírito Senhor E Renovai a face da terra Vem Espírito de
Amor, Recriar o que o mundo destruiu
Reavivar em nós o primeiro amor ohoh, Como em Pentecostes vem viver
em nós, Nos unindo a criação a Deus clamaremos! Enviai teu Santo Espírito
Senhor Renovai a face da terra.
✓

CURA, SENHOR (PADRE ANTÔNIO MARIA)

Vamos Jesus passear, na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei
só Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo Quero sentir teu
amor, a me embalar
Cura Senhor, onde dói Cura Senhor, bem aqui Cura Senhor, onde eu não
posso ir
Quando a lembrança me faz, adormecer Sabes que a espada da dor entra
eu meu ser Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço Sinto
minha alma chorar, junto de Ti
Cura Senhor, onde dói Cura Senhor, bem aqui Cura Senhor, onde eu não
posso ir
Tantas lembranças eu quero, esquecer Deixa um vazio em minha alma e
em meu viver Toma Senhor meu espaço, te entrego todo o cansaço Quero
acordar com tua paz a me aquecer
Cura Senhor, onde dói Cura Senhor, bem aqui Cura Senhor, onde eu não
posso ir.
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✓ NÃO DA MAIS PRA VOLTAR (PADRE JONAS)
Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar(2x) Não dá mais pra
negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente
É o amor de Deus .
Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que
me leva pra frente É o amor de Deus .
Não dá nem mais pra ver O porto que era seguro Eu sou impulsionado a
desbravar Um novo mundo .
Não da mas pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que
me leva pra frente É o amor de Deus .(2x)
✓ RENOVA-ME (VIDA RELUZ)
Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus
Põe em mim teu coração
Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque
tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti
Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque
tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti
✓ CONHEÇO UM CORAÇÃO (PADRE ZEZINHO)
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva ao Pai por
revelar Seu Nome aos pequenos. Que tem o Dom de amar, que sabe
perdoar, e deu a vida para nos salvar!
Jesus, manda Teu Espírito, para transformar meu coração (2x)
Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida,
aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar,
quer tudo e não sabe partilhar.
Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o
Seu povo. Derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus nosso
Senhor!
✓ ORAÇÃO PELA FAMÍLIA (PADRE ZEZINHO)
Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família
termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de
mente E que nada no mundo separe um casal sonhador!
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no
lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum
horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois
Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também
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Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá
dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no
colo, o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão!
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos Que o ciúme
não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela
que tem maior brilho Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e
depois
Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também.
✓ EIS QUE FAÇO NOVA TODAS AS COISAS (EUGÊNIO JORGE)
Eis que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas, Que
faço novas todas as coisas.
É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a
morte, é vida que vem do Senhor. (2x)
Eis que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas, Que
faço novas todas as coisas.
Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou a pedra que então me
prendia no terceiro dia rolou. (2x)
Eis que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas, Que
faço novas todas as coisas. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor.
lhe dou uma nova esperança, tudo o que era velho passou. (2x)
Eis que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas, Que
faço novas todas as coisas.
✓ DERRAMA O TEU AMOR AQUI (CELINA BORGES)
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos
nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade do
Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama
o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água Viva Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água Viva Senhor, eu quero
obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu
quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade do Teu coração
Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor
aqui Faz chover sobre nós Água Viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o
Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água Viva Uma igreja renovada Povo
santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do Teu Espírito Derrama o
Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água Viva
Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós
Água Viva
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✓ ENVIAI (ELIANA RIBEIRO)
Vem Espírito de Amor, Reacender a chama que se apagou, Reinflamar os
corações com línguas de fogo. Vem Espírito de Amor, Recriar o que o
mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor, Como em Pentecostes
vem viver em nós, Nos unindo a criação a Deus clamaremos! Enviai teu
Santo Espírito Senhor E Renovai a face da terra Vem Espírito de Amor,
Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor ohoh,
Como em Pentecostes vem viver em nós, Nos unindo a criação a Deus
clamaremos! Enviai teu Santo Espírito Senhor Renovai a face da terra.
✓ REUNIDOS AQUI (PADRE MARCELO ROSSI)
Reunidos aqui Só pra louvar ao Senhor,

Novamente aqui, Em união.

Algo bom vai acontecer,
Algo bom Deus tem pra nós,
Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor.
✓ AUTORIADE E PODER ( PADRE ZECA )
Não, não dá, sem Jesus não dá (2x) Pra viver não dá Sem Jesus não dá
Pra viver não dá Sem Jesus não dá
Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião que não se abalam
Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os
montes Assim é o Senhor Em volta do seu povo
Autoridade e Poder O Domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O
Senhor é Rei dos povos
Cale-se diante Dele a Terra Dobrem os joelhos, ergam as mãos Pois o
Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos
Não, não dá, sem Jesus não dá (2x) Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra
viver não dá Sem Jesus não dá
Não, não dá, sem Jesus não dá (2x) Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra
viver não dá Sem Jesus não dá.
✓ AUTORIADE E PODER ( WALMIR ALENCAR )
Caminharei (bis) Não me cansarei (bis) E seguirei (bis) rumo ao Rei dos reis
(bis)
Ele é minha força!
Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Vou seguro em
sua mão
Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Rendo a ele o
meu louvor e gratidão
Eu correrei...
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✓ VAMOS CANTAR ( VIDA RELUZ )
Vamos cantar... Cantar a paz do meu senhor, Jesus Deixar que o amor De
deus se torne em nossa vida, luz!
É tão bom estar aqui... Juntos louvando o senhor Soltar a nossa voz e
assim... Exaltar o deus de amor! Vamos louvar... Vamos dançar... Vamos
pular...
✓ A ALEGRIA ( PADRE MARCELO ROSSI )
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só
tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só
tem quem já conhece a Jesus.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia Posso pisar
numa tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia
Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Posso
pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem
quem já conhece a Jesus.

5. ADORAÇÃO

✓ PRA TE ADORAR (ELIANA RIBEIRO)
Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a ti, Senhor
Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a ti, Senhor
A minha alma Tem sede de ti O meu espírito Necessita de ti pra te adorar
Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a ti, Senhor
✓

FORÇA E VITÓRIA (ELIANA RIBEIRO)

Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o
Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é
o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força
e vitória Tem um nome É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me
derrotar Pois minha força e vitória É Jesus
Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Mas só te peço,
livra-me do mal Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Mas
só te peço, livra-me do mal Jesus! Jesus! Jesus!
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✓ AMAR-TE MAIS (DAVISON SILVA)
Amar-te mais, que a mim mesmo.. Amar-te mais, que tudo que há aqui,
Amar-te mais, que aos mais queridos, Amar-te e dar a vida só por ti ...(bis)
Com minhas forças, Com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra
te amar, Amar-te, Amar-te, Amar-te e dar a vida só por ti
Amar-te mais, que a mim mesmo.. Amar-te mais, que tudo que há aqui,
Amar-te mais, que aos mais queridos, Amar-te e dar a vida só por ti ...
Amar-te mais, que a mim mesmo.. Amar-te mais, que tudo que há aqui,
Amar-te mais, que aos mais queridos, Amar-te e dar a vida só por ti ...(bis)
Com minhas forças, Com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra
te amar, Amar-te, Amar-te, Amar-te e dar a vida só por ti... (bis).
✓ SÓ POR TI JESUS (PADRE MARCELO ROSSI)
Só por Ti Jesus, Quero me consumir...
Como vela que queima no altar Me consumir de amor. Só em Ti Jesus,
Quero me derramar... Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor.
Pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio És alegria de minh'alma. Só em
Ti repousa a minha esperança, Não vacilarei, nem mesmo na dor Quero
seguir-Te até o fim... Só por Ti Jesus.
✓ GRATIDÃO (ADORAÇÃO E VIDA)
Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido diante desse altar Seu
valor é maior que tudo Nada poderá se igualar
Te adorarei com todo meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o
meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade, estou aqui Para te
render meu amor, minha gratidão
A quem irei se tua voz é vida Tua presença é tão clara E tão forte como o
sol Sou feliz porque sei que vivo estás Tudo que me resta é te amar
Te adorarei com todo meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o
meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade, estou aqui Para te
render meu amor, minha gratidão
Levantarei minhas mãos Minha adoração irá tocar o céu
Forte cantarei e te adorarei Pão da vida.
✓ GRATIDÃO (SHALOM)
É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me
expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro meu abrigo,
meu lugar
E quando estamos juntos entre nós estás Passando em nosso meio a nos
abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o
coração
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Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, O meu ser se alegra Quando
estou em tua presença, Senhor.
✓ DEUS IMENSO (VIDA RELUZ)
Não sou nada, eu bem sei Tão pequeno, um grão de areia em suas mãos
Barco a vela, que se abandona Segue o rumo e vai buscando o alto mar
Assim me encontro diante de ti Um Deus imenso que por amor se deixa
alcançar Te adorarei meu Deus enquanto eu existir Proclamarei as
maravilhas que fizeste em mim O teu calor me envolve O teu olhar me
acalma E em teus braços o teu amor inflama a minha alma Que posso mais
dizer se o coração já disse Te amo.
✓ EU QUERO ME APAIXONAR (MINISTÉRIO AMOR E ADORAÇÃO)
Eu te encontrei, não vou te deixar! Jesus ensina-me a te amar. (2x)
Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo
ficar, e só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Oooohhh..
Eu te encontrei, não vou te deixar! Jesus ensina-me a te amar. (2x)
Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo
ficar, e só pra te olhar. (2x) E me deixar ser conquistado por ti.
O que posso fazer? Se até a vontade de te amar, vem de ti. Converta-me,
preciso voltar ao primeiro amor! (2x)
Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo
ficar, e só pra te olhar. (2x) E me deixar ser conquistado por ti.
✓ TÃO SUBLIME
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento
deu ao Novo seu lugar Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador Ao Espírito exaltemos, na
Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor
Amém! Amém!
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento
deu ao Novo seu lugar Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador Ao Espírito exaltemos, na
Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor
Amém! Amém!
✓ PODES REINAR (PADRE ZECA)
Os espaços preencher Reverência a tua voz vamos fazer
Podes reinar Senhor Jesus oh sim O teu poder teu povo sentirá Que bom
senhor Saber que estás presente aqui Reina senhor neste lugar
Visita cada irmão oh meu senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar
Desfaz todas as tristezas Incertezas desamor Glorifica o teu nome oh meu
senhor
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Podes reinar Senhor Jesus oh sim O teu poder teu povo sentirá Que bom
senhor Saber que estás presente aqui Reina senhor neste lugar
Visita cada irmão oh meu senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar
Desfaz todas as tristeza Incertezas desamor Glorifica o teu nome oh meu
senhor
Podes reinar Senhor Jesus oh sim O teu poder teu povo sentirá Que bom
Senhor Saber que estás presente aqui Reina senhor neste lugar.
✓ DIANTE DO REI (VIDA RELUZ)
Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje quero
receber Sem a benção do Senhor não sei viver
Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar A multidão lá
no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também neste lugar
É o Rei! À nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso mestre,
e Rei Bem aqui, tão perto se deixa encontrar Diante do Rei dos rei todo
joelho se dobrará
✓ ESTOU AQUI (ANJOS DE RESGATE)
Estou aqui pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me
apaixonar Diante de Ti pra me render ao Teu amor
E confessar minhas fraquezas; sou pecador Também estou aqui pra pedir
perdão Pelas almas que ainda não buscam Teu coração
Te amar por quem não Te ama Te adorar por quem não Te adora Esperar
por quem não espera em Ti Pelos que não crêem
Eu estou aqui!!!
✓ ADORAR BENDIZER E CANTAR (SALETTE FERREIRA)
Adorar, bendizer e cantar tua glória ó Senhor Exaltar e louvar teu nome.
(2x)
Diante de uma dor ou de um sofrer, Deus está tão perto pra te refazer. Não
se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta
acreditar.
Adorar, bendizer e cantar tua glória ó Senhor Exaltar e louvar teu nome.
(2x)
Se em meio à solidão, lágrima correr, O sofrimento ensina é tempo de
crescer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só
basta acreditar.
Adorar, bendizer e cantar tua glória ó Senhor Exaltar e louvar teu nome.
(2x)
Planos, sonhos vão, só fica o Senhor! Começar de novo, sem pensar no que
passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só
basta acreditar.
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Adorar, bendizer e cantar tua glória ó Senhor Exaltar e louvar teu nome.
(2x)
Adorar... Exaltar e louvar teu nome.
✓ VIM PARA ADORAR (PADRE MARCELO)
Vim para adorar-te, vim para dizer Te amo Jesus, és tudo para mim Eu
exalto o Teu nome(3x) Jesus.

