
SEXTO DIA 30 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

FALAR COM DEUS | CD JOVEM | MENOS UM 
Na oração encontro calma 
Na oração encontro paz 
Orar a Deus faz bem à alma 
Falar com Deus me satisfaz 
 
Falar com Deus, que privilégio 
Abrir a alma ao Criador 
Sentir que os céus estão abertos 
E ouvir a voz do Salvador 
 
Grande é o nosso Deus 
E as obras que Ele faz 
O Seu amor não tem limites 
Em Seu perdão encontro paz 
 
Falar com Deus é o que preciso 
Pois Ele é fonte de poder 
Só Nele a vida faz sentido 
Pois me dá forças pra viver 

Grande é o nosso Deus 
E as obras que Ele faz 
O Seu amor não tem limites 
Em Seu perdão encontro paz 
 
Grande é o nosso Deus 
E as obras que Ele faz 
O Seu amor não tem limites 
Em Seu perdão encontro paz 

 

 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

LIBERTA-ME DE MIM | GABRIEL GUEDES 
Não entendo o meu próprio agir 
Sem tua graça o que seria de mim? 
 
Pois o bem que eu quero fazer não faço 
E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo 
 
Em meu ser militam carne e espirito 
Em uma guerra infindável à qual eu não me rendo 
 
Pois meu corpo já foi vendido como escravo 
E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado 
 
Mas eu sei que no tocante ao meu interior 
Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado 
 
Então liberta-me de mim 
Eu quero ser a sua casa 
Se você estiver aqui 
Eu sei, eu venço o pecado 

Então enche-me de ti 
Até que não haja mais espaço 
Pois quando estou em tua presença 
O meu viver é transformado 
 
E eu passo a ser 
Livre pra viver 
A tua vontade 
 
E ao te conhecer 
Todo o meu ser 
Se enche de bondade 
 
E reina 
O Espírito 
Sobre a carne 

 

 



3) HINOS BUSCA ESPÍRITO SANTO 

 

CASSIANE - AMIGO ESPÍRITO SANTO 
Espírito Santo, meu Consolador 
Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se 
importas comigo 
E mesmo assim, moras em mim 
 
Tu és Santo, Tu és Santo! 
Que outra palavra se faz necessária pra Te descrever? 
Tu és Santo, Tu és Santo! Procuro palavras pra Te 
descrever, Espírito Santo 
 
Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus 
Que fala comigo, que ora por mim, com gemidos 
inexprimíveis 
Em todos momentos vem me convencer que sou 
dependente de Deus 

Não te afaste de mim, não te retires de mim 
Espírito Santo, Espírito Santo de Deus 
Não te afaste de mim, não te retires de mim 
Espírito Santo, Espírito Santo 
 
Tu és Santo, Tu és Santo 
Que outra palavra se faz necessária pra Te descrever? 
Tu és Santo, Tu és Santo! Procuro palavras pra Te 
descrever, Espírito Santo 
 
Meu amigo, meu abrigo, (Tu és Santo) 
Renovo, (Tu és Santo) 
Consolo, (Tu és Santo) 
Amigo Espírito Santo 

 

 

4) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

GABRIELA ROCHA - SANTO ESPÍRITO VEM 
És o fogo no monte 
A água ao deserto 
Respiro de vida para os ossos secos 
Senhor te pedimos 
Se mova aqui outra vez 
 
És a força e defesa 
Contra os inimigos 
És meu alimento, Tu és o pão vivo 
Senhor te pedimos 
Se mova aqui outra vez 
 
Santo Espírito, venha mover 

És a mão que me cura 
E traz esperança, em ti eu encontro a paz pra minha 
alma 
Senhor te pedimos 
Se mova aqui outra vez 
 
Santo Espírito, venha mover 
 
Sim nós cremos, sim nos cremos 
Teu poder, tudo podes fazer 
Sim nós cremos, Santo Espírito vem 
 
Santo Espírito, venha mover 

 

ESPÍRITO VEM (LIVE) | ISAIAS SAAD 
Pai nosso, todo o céu adora a ti 
Cantamos, vem e enche este lugar 
Posso ouvir o som do céu tocando aqui 
O som do céu tocando aqui 
 
Espírito vem, quebranta meu ser 
Espírito vem, faz o céu descer 

Rei Jesus, exaltamos o teu nome 
Tua glória, faz tremer terra e céu 
Aviva-nos, queremos o teu reino aqui 
Queremos o teu reino aqui 

 

QUE SE ABRAM OS CÉUS | GABRIEL GUEDES 
Tu és bem vindo aqui 
E em nosso coração 
Toma a direção 

Estás aqui 
No trono de louvor 
Tua presença me curou 



 
Deus, fogo consumidor 
Sem impedimentos vem 
Face a face, Senhor 
 
Sopra em nós 
Espírito 
Te queremos, Deus 
 
Estou de pé 
Na presença do Rei 
Tua glória está aqui 
Teu amor liberta-me 

Fascinado estou 
 
Sopra em nós 
Espírito 
Te queremos, Deus 
 
Que se abram os céus 
O teu reino vem 
Nossa fé está 
No nosso Deus 
 
Que os céus fechados se abram 
Teu reino venha mover 
A nossa fé e esperança 
Estão em Deus 
Grande Deus 

 

 

5) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

CD JOVEM 2003  - A COLHEITA 
Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios 
Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto 
Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar 
Procura amigos e não tem ninguém por perto 
Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante 
E não adianta tomar as armas emprestadas 
Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra 
E a confiança em um Deus que nunca falha 
Quem tem chamada às vezes enfrenta o carmelo 
Promove desafios para ver descer fogo do céu 
Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro 
Para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel 
 
Quem tem chamada não recua 
Mesmo quando os muros são altos 
Ele crê que com mais uma volta o muro cairá 
Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o Mar 
Vermelho 
Mas olha para o povo e diz: A ordem é marchar 

Quem tem chamada às vezes tem que abandonar a 
parentela 
E seguir para uma terra que ele não sabe onde é 
Quem tem chamada às vezes tem que subir o Moriá 
Passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé 
 
A chamada de Deus vem acompanhada de sofrimento 
De perdas, de lutas e lamentos 
Mas a vitória é garantida pra quem suportar 
Onde pisar teu pé pode ficar certo, Deus abençoará 
Se levante contra quem quiser se levantar 
Mas vai cair porque é de Deus a chamada 
Enfrente o leão, derrube o gigante 
Deus confirmará teu ministério aqui 
Creia que nesse deserto rios vão surgir 
Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu 
Te capacitou, e também te encheu 
E dessa missão não tem como fugir 
 
Deus escolheu você! 

 


