
PRIMEIRO DIA 30 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 

 

ORANDO / CD JOVEM 2017 
Orando eu recebo mais poder 
Orando me entrego ao meu Deus 
Orando me esqueço até do mundo 
Sinto paz em um segundo 
Sinto o céu bem junto a mim 
 
Orando posso até tocar o céu 
Orando me entendo com meu Deus 
Orando digo a Ele o que sinto 
Ultrapasso o infinito 
Sigo ao trono de Deus 
 
Coro 
Orando reconheço quem Tu és 
Meus joelhos lanço aos Teus pés 
Quero entregar 
A minha vida em Tuas mãos 
Uma vida de oração 

Orando posso abrir o coração 
Orando posso ouvir a voz do Pai 
Orando meus temores vão embora 
Sinto a paz a toda hora 
Sinto a calma de um Rio 
 
Orando eu renovo minha fé 
Orando a esperança se refaz 
Orando eu alcanço a vitória 
Vou seguindo rumo à glória 
A um passo do céu 
 

 

ATRAI O MEU CORAÇÃO - FILHOS DO HOMEM 
Tu és minha vida, Jesus 
És meu Amigo 
E a Tua vontade, doce Espírito 
Meu alimento 
 
Sem Ti não há valor em mim 
Sou como um vaso de barro 
Pronto a ser quebrado 
Para ser o que queres de mim. 
 

A Tua presença é tudo que eu preciso 
A Tua presença é o meu maior valor 
 
Atrai o meu coração 
Atrai o meu coração 
És tudo que eu quero 
 
Atrai o meu coração 
Atrai o meu coração 
Posso Te tocar  

 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

VASO DE HONRA e RENOVA-ME | CD JOVEM 
Eu quero ser um vaso de honra. 
Moldado pelo Senhor. 
Com a mensagem de amor e de esperança. 
Aos homens por onde for. 
Reaviva-me, inspira minha vida 
Prepara-me, pra fazer o teu querer. 
Aprofunda-me em Teu poder e graça. 
Para honrar o teu nome, Senhor! 

Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.  
Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu corarão.  
Porque tudo o que há dentro mim 
Necessita ser mudado Senhor.  
Porque tudo o que há dentro do meu coração.  
Necessita mais de Ti. 
 

 



IVONALDO ALBUQUERQUE-QUEBRANTA-ME 
Se eu, quiser me orgulhar e me exaltar diante dos 
homens 
Se eu, quiser aparecer e esquecer de dar a glória ao 
Teu nome 
Quebranta-me, quebranta-me, Senhor 
Refaça-me, santifica-me por teu grande amor 
 
Se eu, não estender a mão ao meu irmão necessitado 
Se eu, quiser aborrecer e entristecer alguém que vive 
ao meu lado 
Quebranta-me, quebranta-me, Senhor 
Refaça-me, santifica-me por teu grande amor, 
quebranta-me 

Se eu, vier a pensar em Ti deixar, quebranta-me 
Senhor, é fruto do coração, esta humilde oração 
Eu suplico a Ti 
Quebranta-me, quebranta-me, Senhor 
Refaça-me, santifica-me por teu grande amor, 
quebranta-me 

 

 

3) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

DIANTE DO TRONO - ACLAME AO SENHOR 
Meu Jesus, Salvador 
Outro igual não há 
Todos os dias quero louvar 
As maravilhas de Teu amor 
 
Consolo, abrigo 
Força e refúgio é o Senhor 
Com todo o meu ser 
Com tudo o que sou 
Sempre Te adorarei 

 
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos 
Poder, majestade e louvores ao Rei 
Montanhas se prostrem e rujam os mares 
Ao som de Teu nome 
 
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos 
Firmado estarei, sempre Te amarei 
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim 

 

LOUVOR REI DAS NAÇÕES - VENCEDORES POR CRISTO 
Grandes são as tuas obras, 
Senhor todo-poderoso; 
Justos e verdadeiros são os teu caminhos. 
 
Ó, Rei das nações, 
Quem não temerá? 
Quem não glorificará teu nome? 

Ó Rei das nações, 
Quem não te louvará? 
Pois só teu nome é santo. 
 
Todas as nações virão 
E adorarão diante de ti, 
Pois os teu atos de justiça se fizeram manifestos. 

 

4) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

LEVA-ME AOS SEDENTOS - ALINE BARROS 
Já chegou o tempo, não há como esperar 
A unção foi derramada em nós 
E com ela recebemos a missão 
Nossa unidade nos respaldará 
O pão da vida está em nós 
Então ressuscitaremos multidões 
 
A profecia se cumpriu 

Senhor eu quero as nações 
Que são minha herança 
Eu vou levar o pão da vida 
Eu vou dar de beber de ti 
Eu vou ver toda a terra te adorar 
 
Dá-me teu amor pelas nações 
 



Trazendo fome e sede de Deus 
Não vou deixar que os meus olhos se sequem 
Preciso chorar 
Sentir a dor 
Me desesperar 
 
(Refrão) 
Senhor, leva-me aos famintos 
Senhor, leva-me aos sedentos 

(Refrão) 
Senhor, leva-me aos famintos 
Senhor, leva-me aos sedentos 
Senhor eu quero as nações 
Que são minha herança 
Eu vou levar o pão da vida 
Eu vou dar de beber de ti 
Eu vou ver toda a terra te adorar 

 


