
QUINTO DIA 30 MIN 

 

1) HINOS INTRODUÇÃO 
 

VINEYARD - VEM, ESTA É A HORA 
Vem,esta é a hora da adoração; 
Vem,dar a ele teu coração; 
Vem,assim como estás para adorar; 
Vem, assim como estás diante do pai; 
Vem!!! 

Toda a lingua confessará ao senhor, 
Todo o joelho se dobrará. 
Mas aquele que a ti escolher, 
O tesouro maior terá!!! 

 

 

2) HINOS RENOVAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 

 

GABRIEL GUEDES - LUGAR SECRETO 
Tu és tudo o que eu mais quero 
O meu fôlego, Tu és 
Em Teus braços, é o meu lugar 
Estou aqui, estou aqui 
 
Pai, eu amo Sua presença 
Teu sorriso é vida em mim 
Eu seguro em Suas mãos 
Confio em Ti, confio em Ti 
 
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 
 
Quero ir mais fundo 
Leva-me mais perto 
Onde eu Te encontro 
No lugar secreto 
Aos Teus pés, me rendo 
Pois, a Tua glória, eu 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 

 

 

3) HINOS BUSCA ESPÍRITO SANTO 

 

BATIZA-ME - FERNANDINHO 
Sei que tens ciúmes de mim 
Sei que clamas por mim 
Esperando estou por Teu agir 
Vento de Deus, sopra em mim 
 
Sei que tens ciúmes de mim 
Sei que clamas por mim 
Esperando estou por Teu agir 
Vento de Deus, sopra em mim 

Batiza-me com Teu fogo 
Batiza-me com Teu fogo 
Santo, Santo 
Santo Espírito 
 
Me esvaziar de mim 
Me transbordar de Ti 
Os meus dias viverei pra Ti 
Espírito Santo 

 

VENTO IMPETUOSO – FERNANDINHO 



Doce presença 
Perfume suave 
Eu Sei que estás 
Entre nós 
És bem vindo 
 
Fostes derramado 
Vem reinar entre nós 
Habitar entre nós 
 
Doce presença 
Perfume suave 

Eu Sei que estás 
Entre nós 
És bem vindo 
  
Fostes derramado 
Vem reinar entre nós 
Habitar entre nós 
 
Vento impetuoso 
Sopra sobre nós 
Como em pentecostes 
Venha aqui reinar  

 

 

4) HINOS INVOCAÇÃO, INTERCESSÃO E PROCLAMAÇÃO 

 

LUDMILA FERBER SOPRA ESPÍRITO 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar 
 
Sobre o vale de ossos secos 
Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sopra Espírito de Deus neste lugar 
Com teu poder e tua graça vem avivar  

Sobre o vale de ossos secos 
Faz um exército se levantar 
Sobre as feridas não tratadas 
Vem restaurar e curar 
 
Sobre os nossos corações (vem Senhor) 
Sobre todas as nações (vem Senhor) 
Sobre toda terra estende a tua glória 
Ora vem Senhor Jesus 

 

COMUNIDADE EVANGELICA DA ZONA SUL - VENTOS DE AVIVAMENTO 
O meu coração tem anseio 
De ver Tua glória, 
Enchendo a terra 
Como as águas cobrem o mar 
De ver se cumprindo na igreja 
A promessa que diz: 
Aquele que crer, 
Obras ainda maiores fará. 
 
O muito que nós temos visto 
Não passam de gotas, 
Diante daquilo que podes 
E queres fazer. 

 
Oh! Faz chover, Senhor 
Águas que reguem a terra 
Que façam brotar as sementes 
Dos frutos de um avivamento. 
 
Oh! Faz chover, Senhor 
Atende o Teu povo que clama 
Que anseia por ver o Teu braço 
Agindo com poder e graça 
Em nossa nação. 

 

 

 

 

 

 



MILAGRES | GABRIEL GUEDES 
O Deus que faz o cego ver 
Está passando por aqui 
Está passando por aqui 
 
O Deus que faz o surdo ouvir 
Silencia o medo em mim 
Silencia o medo em mim 
 
Sim eu creio em Ti 
Sim eu creio em Ti 
Deus do Sobrenatural 

O Deus do impossível vem 
Transformar meu coração 
Transformar meu coração 
 
O Deus que a morte já venceu 
Vivo está dentro de mim 
Vivo está dentro de mim 
 
Aquele que era e há de vir 
Em Seu poder vai ressurgir 
O Deus que os mortos faz viver 
Deus de Milagres 
Deus de Milagres 

 

5) HINOS DISCIPULADO E MISSÕES 

 

 

CARLA KELLY BRASAS VOU ESPALHAR 
Deus levanta seus ministros em senso de urgência 
Que encham as mãos de brasas acesas 
Espalhando nos lares, cidades, sinais seguindo aos que 
creem 
Do Brasil às Nações, Brasas iremos espalhar! 
 
Eu só vejo ousadia, coragem e valor 
Quando eu leio em minha Bíblia, os primeiros passos 
da Igreja do Senhor 
Eu só vejo comunhão e a Palavra em todo coração 
E ao se assemelharem a Cristo os irmãos foram 
chamados de cristãos 
Como vento veemente seu Espírito soprou 
E sobre todo aquele sua glória derramou 
Vejo também perseguições e Deus os espalhava a 
outras nações 

Eu só vejo atravessando os tempos, chegando a nós o 
reino 
 
Eu quero ver nesse tempo, esta Igreja crescer 
Porque a promessa nós temos, portas do inferno, não 
vão prevalecer 
Eu quero ver neste tempo, ousadia e poder 
Pra anunciar o evangelho, que o mundo possa crer 
Este é o tempo de quebrantamento, este é o tempo 
de ressurreição 
Este é o tempo de profetizar e sobre a Igreja o 
avivamento vem, do Senhor Jeová 
 
Como trombeta de Deus, nesta terra eu vou 
E do Brasil às nações, brasas vou espalhar 

 


