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HINOS INTRODUÇÃO
TU ÉS SANTO | CD JOVEM | CORAL DE ADOLESCENTES DO IACS
Tu és Santo, Tu és forte
Tu és Digno, de meu louvor
Vou Seguir-te, Vou ouvir-te
Vou amar-te, em meu viver

O DEUS vivo és, minha Salvação
Hoje eu canto e louvo
Reinará pra sempre pois eterno Tu és
O Rei que é Digno

És o meu Senhor, És o Rei dos reis
Hoje eu canto e louvo

És primeiro de tudo, principio e fim
Vou louvá-lo, amá-lo

Poderoso Deus, nosso Criador
O Rei que é digno

O Cordeiro, o Messias, amigo Tu és
E adorá-lo para sempre

És Emanuel, És o grande Eu Sou
Vou Louvá-lo, Amá-lo

Tu me deste a paz, meu viver entrego a Ti

Príncipe da paz, nosso Redentor
E adorá-lo pra sempre
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HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO
LEONARDO GONÇALVES - EU ME RENDO
A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti
Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim
Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio
Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui
A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti

Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim
Preparado pra mim
Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio
Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio
Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui
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HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO
INVOCAMOS - MINISTÉRIO AVIVAH
Rei, sobre o trono estás
Sempre reinarás
És santo
Deus, que jamais falhou
Nunca falhará
Nos ouve
Invocamos Tua presença aqui
Tua glória nós vamos sentir
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Com Teu toque vem nos restaurar
Teu espírito vem nos avivar
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Deus, perto Tu estás
Nossa oração
Respondes
Vem, com Teu fogo em nós
Somos povo Teu
Nos ouve

Invocamos Tua presença aqui
Tua glória nós vamos sentir
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Com Teu toque vem nos restaurar
Teu espírito vem nos avivar
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Invocamos Tua presença aqui
Tua glória nós vamos sentir
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Com Teu toque vem nos restaurar
Teu espírito vem nos avivar
Mostra o Teu poder
Mostra o Teu poder
Tua presença aqui, já podemos sentir
Aleluia, aleluia
Tua presença aqui, já podemos sentir
Aleluia, aleluia

FERNANDINHO - GRANDES COISAS
Tu és o Deus dessa terra
Tu és Rei desse povo
És o Senhor da nação
Tu és
Tu és a luz desse mundo
Esperança para os perdidos
Tu és a paz pros cansados
Tu és
Ninguém é como nosso Deus
Ninguém é como nosso Deus
Grandes coisas estão por vir

Grandes coisas vão acontecer nesse lugar
Grandes coisas estão por vir
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar
Grandes coisas estão por vir
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar
Grandes coisas estão por vir
Grandes coisas vão acontecer aqui
Ninguém é como nosso Deus
Ninguém é como nosso Deus
Ninguém é como nosso Deus
Ninguém é como nosso Deus

FAZ CHOVER - TOQUE NO ALTAR
Eu vejo uma pequena nuvem
Do tamanho da mão de um homem
Mas este é o sinal
Que a Tua chuva vai descer

Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu
Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu
Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu

Eu vejo uma pequena nuvem
Do tamanho da mão de um homem
Mas este é o sinal
Que a Tua chuva vai descer

Se pedirmos Jesus virá
Como chuva descerá
Se pedirmos Jesus virá
Então clame, então grite
Então chame por Ele

Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu
Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu

Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu
Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu
Faz chover, faz chover
Abre as comportas do céu

Eu vejo uma pequena nuvem
Do tamanho da mão de um homem
Mas este é o sinal
Que a Tua chuva vai descer
Eu vejo uma pequena nuvem
Do tamanho da mão de um homem
Mas este é o sinal
Que a Tua chuva vai descer

Faz chover

CAIA FOGO - (FERNANDINHO)
Eu não posso ficar de pé diante da Tua Glória
Eu não posso ficar de pé diante da Tua Glória
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
Vem queimar em mim
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
Vem queimar em mim
Eu não posso ficar de pé diante da Tua Glória
Eu não posso ficar de pé diante da Tua Glória
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
Vem queimar em mim
Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
Vem queimar em mim

Caia fogo dos céus
Queima esse altar
Mostra pra esse povo
Que há Deus em Israel
Caia fogo dos céus
Queima esse altar
Mostra pra esse povo
Que há Deus em Israel

SARA NOSSA TERRA - SORAYA MORAES
Meu Senhor
Somos o Teu povo
Chamados por Teu nome
Viemos nos humilhar
De coração
Orar e Te buscar
Queremos converter
Cada caminho mal

Vem curar a nossa nação
Do céu ouviu o nosso clamor
Vem perdoar os nossos pecados
Faz cessar a guerra
Sara nossa Terra
Fala:" Se o meu povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar, e orar, e me buscar e se converter dos
seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus e
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra "

Somos o Teu povo a clamar
Vem Senhor !
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HINOS DISCIPULADO E MISSÕES
ANTÔNIA GOMES - POR UM CHAMADO
Eu não posso olhar pra trás
Porque fui chamado para uma missão
Tenho que obedecer o ide do senhor Jesus
Levar a salvação
Circunstâncias podem até querer me impedir
Mas vou seguir em frente
Mesmo na cova dos leões vou adorar ao meu senhor
Ou na fornalha ardente
Minha vida está em suas mãos
Me entreguei de corpo, alma e coração
O seu sangue já lavou-me do pecado
Estou aqui pra o servir por chamado
Por um chamado sei que eu vou enfrentar
Gigantes, mares, faraós
Mas o Senhor comigo sempre vai estar
Por um chamado eu vou levar aos pés da cruz
Os escolhidos de uma sociedade
Sedentas por Jesus
Por um chamado sei que eu vou enfrentar
Gigantes, mares, faraós
Mas o Senhor comigo sempre vai estar
Por um chamado eu vou levar aos pés da cruz
Os escolhidos de uma sociedade
Sedentas por Jesus

Por um chamado, por um chamado
Circunstâncias podem até querer me impedir
Mas vou seguir em frente
Mesmo na cova dos leões vou adorar ao meu senhor
Ou na fornalha ardente
Minha vida está em suas mãos
Me entreguei de corpo, alma e coração
O seu sangue já lavou-me do pecado
Estou aqui pra o servir por um chamado
Por um chamado sei que eu vou enfrentar
Gigantes, mares, faraós
Mas o senhor comigo sempre vai estar
Por um chamado eu vou levar aos pés da cruz
Os escolhidos de uma sociedade
Sedentas por Jesus
Por um chamado, por um chamado
Por um chamado

