Zé Carlos

Marcha Irsrael (Ordem 01)
Moisés diz ao meu povo que marchem
Estende tuas mãos que o mar se abre
Diga a meu povo que não podem voltar
Que a ordem de Deus é pra marcha
Faraó e seus cavaleiro, perseguiam o povo de Deus
E Moises frente ao mar vermelho, dizia ho senhor s
ocorre
O povo seu
Uma voz bradou dos altos céus, diga o povo que mar
che
"eu sou o Deus fiel, sou guerreiro e não perco a b
atalha
Marcha meu povo, meu povo marcha
Marcha marche, marche Israel
Eu vou na tua frente eu sou Emanuel
Marche marche pode marcha
Que dos teus inimigo seu vou te livrar
No deserto te dou refrigério
E a noite no frio te aqueço de perto
Envio o meu anjo para te guia
Moisés diga ao meu povo que tem que marcha
Marche marche marche israel
Eu vou na tua frente eu sou Emanuel
Marche marche pode marcha
Que dos teus inimigos eu vou te livrar
Quando chegar la do outro lado, veja o que vou faz
er
Vou afogar os teus inimigos, ha eles nunca mais vo
cê vai ver
Miriam pode pegar o seu pandeiro
Comece a marcha e a dançar no poder
Marche marche mache israel
Eu vou na tua frente eu sou Emanuel
Marche marche pode marcha
Que dos teus inimigos eu vou te livrar
Regente: Antônio Sergio

Autenticada Porfírio - Semente de Vitória

É Fogo é Glória – Compositor Walter Barros
(Ordem 02)
Ooo.... Ooo....
E fogo e fogo e gloria a gloria de Jeová o
mistério esta na gloria deixa o fogo te queimar;
Jeová guerreiro forte, Jeová Deus poderoso quebra
o arco corta lança queima os carros no fogo se
você estive na cova o leão vai estiver na fornalha
o fogo não vai te queimar;
Tira cinza bota lenha, conserta o teu altar o fogo
esta descendo, o fogo vai queimar; Esse fogo
arderá continuamente no altar em quanto tiver
azeite o fogo não se apaga;
Hoje quem chegou aqui sem ter fogo no altar,
receba fogo e renovo força para caminhar esse fogo
alegra alma e aquece o coração crente de boca
fechada não recebe fogo não;
Esta igreja é de fogo, consumidor que consome os
pecados purifica o pecador, como na sarça quanto
mais o fogo ardia Deus falava com Moisés e a Sarça
não se consumia;
Eu quero ver esse fogo arde este lugar o barro que
tive cru hoje o fogo vai queimar, se o vaso tiver
rachado Jeová vai refazer pra ser um vaso de honra
forte e cheio de poder;
O pastor dessa Igreja esta de Parabéns Você
também; Cheio de fogo quem concorda diga amem.
Deixa o foro te queimar

Regente: Nair Reis

Não Temas
Coral Kemuel

(Ordem 03)
Gritos rumores de guerra
Uma angústia sem fim
O que acontece com a terra?
A natureza caminha ao fim
O homem perde a razão
Ganância, violência, prostituição
O mal vence o bem, justiça não tem
Muitos distantes de Deus!
O
A
O
A

amor não existe mais,
frieza tomou conta do
amor não existe mais,
frieza tomou conta do

filhos matam os pais
coração
filhos matam os pais
coração

Pra onde fugir? Pra onde correr?
Quem irá nos socorrer?
Terá salvação para a geração
Onde estamos eu e você?
"Não temas
Sou Jesus,
"Não temas
Sou Jesus,

eis que logo venço
aquele que morreu pra te salvar!"
eis que logo venço
aquele que morreu pra te salvar!"

Voltarei pra te buscar,
Voltarei pra te buscar,
Voltarei pra te buscar,
(volta, volta, volta!)
Voltarei pra te buscar,

esteja preparado!
esteja preparado!
esteja preparado!
esteja preparado!

"Não temas eis que logo venço
Sou Jesus, aquele que morreu pra te salvar!"
"Não temas eis que logo venço
Sou Jesus, aquele que morreu pra te salvar!"
Oooh, oooh, oooh, oooh
Eis que breve vem meu Jesus
Anseio sua volta! (volta! Volta!)
Jesus
Regente: Priscila Vilhena

Absoluto
Daniel e Samuel

(Ordem 04)
Ele não recebe ordens e nem é mandado
Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer
É juiz que julga todos sem ser subornado
Nunca se sente cansado, assim só Ele é
Deus não tem substituto nem tem fiador
Não deve pra ninguém, não acha cobrador
É absoluto e não erra em nada
A sala do universo inteiro é escritório Dele
Não existe fila pra falar com Ele
Atende todo mundo sem hora marcada
Esse é meu Deus
Que conhece a humanidade por dentro e por fora
Esse é meu Deus
O sol perde a claridade perto de sua glória
Esse é meu Deus
Não se vende, não se rende, é superior
O futuro da ciência Ele já domina
E da medicina Ele é professor
Não faz aniversário, porque não existe data do seu
nascimento
Ele é o mestre que ensina o conhecimento
E a sabedoria é aluna Dele
Não usa calendário, não precisa secretário pra
agendar seus planos
Não depende de conselho de seres humanos
Toda honra, toda glória seja dada a Ele
Pra Ele, por Ele, com Ele
Só Dele, aqui ou em qualquer lugar
Quem manda em tudo é Ele
Regente: Conceição Nunes

(Ordem 05)
Santificação
Giselli Cristina

Não dá mais pra ficar do jeito que
está
Chegou o tempo eu sei que Deus irá
usar
Profetas verdadeiros como Daniel
Que honram o chamado como Samuel
O amor de muita gente já se esfriou
A iniquidade há muito se multiplicou
Amantes de si mesmos é o que mais se
vê
Mais Deus não vai deixar jamais se
escarnecer
É hora da igreja se manifestar
Lutar contra o pecado e denunciar
Aqueles que distorcem o que a bíblia
diz
Que tentam infiltrar na igreja os
seus ardiz
É tempo de viver em santificação
De se entregar a Deus de todo
coração
A noiva amada, preparada deve estar
O noivo a qualquer momento vai
chamar
Santidade ao senhor
Santidade ao senhor
Pois sem santificação ninguem verá o
salvador
Santidade no agir
Santidade no falar
Santidade no vestir
Santidade no olhar
Santidade pra vencer o pecado e todo
mal
Santidade para crer no que é
sobrenatural
Santidade pra esperar a promessa se
cumprir
Santidade ao caminhar e aos impulsos
resistir
Santidade ao se negar e ao tomar a
sua cruz
Santidade pra subir ao encontro de
Jesus
Naquele dia muitos homens e mulheres
irão dizer:

- Senhor, em teu nome eu preguei, eu
orei, demônios expulsei!
Mas, infelizmente o senhor dirá a
eles:
- Não vos conheço, apartai-vos de
mim para o fogo eterno
É hora da igreja se manifestar
Lutar contra o pecado e denunciar
Aqueles que distorcem o que a bíblia
diz
Que tentam infiltrar na igreja os
seus ardiz
É tempo de viver em santificação
De se entregar a Deus de todo
coração
A noiva amada, preparada deve estar
O noivo a qualquer momento vai
chamar
Santidade ao senhor
Santidade ao senhor
Pois sem santificação ninguém verá o
salvador
Santidade no agir
Santidade no falar
Santidade no vestir
Santidade no olhar
Santidade pra vencer o pecado e todo
mal
Santidade para crer no que é
sobrenatural
Santidade pra esperar a promessa se
cumprir
Santidade ao caminhar e aos impulsos
resistir
Santidade ao se negar e ao tomar a
sua cruz
Santidade pra subir ao encontro de
Jesus
Mas para aqueles que lavaram as suas
vestes
No sangue do cordeiro vão ouvir
Jesus dizer
- Vinde, vinde, benditos de meu pai
E possui por herança o reino
Que vos está preparado desde a
fundação do mundo

Regente: Cleris

(Ordem 06)
Jesus Meu Guia É
Raiz Coral
Jesus meu guia é
Amigo e protetor
Ele é o meu bom pastor
E quando eu sentir temor
Nele confiarei
Nele confiarei
Fraco sou, mas Deus me dá
Seu poder, seu amor
Jesus meu guia é
Amigo e protetor, Ele é
O meu bom pastor
E quando eu sentir temor
Nele confiarei (Jesus
Nele confiarei (amigo
Fraco sou mas Deus me
Seu poder seu amor (e

meu nbfbvia é)
e protetor, Ele é)
dá (o meu bom pastor)
quando eu sentir temor)

Nele confiarei
Nele confiarei
Fraco sou mas Deus me dá
Seu poder seu amor

Jesus meu guia é
Amigo e protetor, Ele é
O meu bom pastor
E quando eu sentir temor
Nele confiarei (Jesus meu guia é)
Nele confiarei (amigo e protetor, Ele é)
Fraco sou mas Deus me dá (o meu bom pastor)
Seu poder seu amor (e quando eu sentir temor)
Nele confiarei
Nele confiarei (Nele confiarei!)
Fraco sou mas Deus me dá (fraco sou, fraco sou, mas Deus me dá!)
Seu poder seu amor (seu poder, seu amor, seu a-amor!)
Nele confiarei (Nele confiarei!)
Nele confiarei (Nele confiarei!)
(Nele confiarei, Nele confiarei)
Fraco sou mas Deus me dá (Fraco sou, mas eu confio em Ti Senhor!)
Seu poder seu amor (Confio em Seu poder, confio em Seu amor!)
Jesus, Tu és meu guia
Meu bom pastor, meu protetor
Em Ti eu confiarei
Confio em Ti
Regente: Edson Silva

(Ordem 07)
O Ambiente de Glória
Rozeane Ribeiro

Quem pode sentir o que eu sinto neste lugar
A presença do Espírito Santo aqui está
O perfume de Jesus Cristo tomou o ambiente
Você que entrou hoje aqui vai sair diferente
Quem tem fogo de Deus em sua vida levante a mão
E adore ao Senhor dos senhores de coração
Você pode pular ou chorar na presença de Deus
Ele habita entre os louvores dos filhos Seus
Sinta o
Sinta a
Sinta o
Eu falo

Espírito Santo
glória de Deus
fogo queimando
do fogo com línguas do céu

Sinta o Espírito Santo
Sinta a glória de Deus
Eu profetizo a partir de agora
Se encha da glória que desce dos céus
Estou sentindo o perfume nesta hora
Quem está sentindo abra a boca e da glória
Estou sentindo o fogo abrasador
Está tomado o ambiente da glória do Senhor
Então levanta a tua mão e glorifica
Vai se enchendo de unção e de poder
Eu profetizo sobre aquele que acredita
Que além de tudo tem vitória pra você
Regente: Conceição Nunes

(Ordem 08)
Agir de Deus
Wilian Nascimento

Quem disse que a história terminou
A última palavra é a que vem do céu
Andaram comentando coisas sem saber
Até disseram: Deus não é mais com você
Mentira...
Deus sabe o tempo exato em que deve agir
Quando Deus falar todos vão ouvir
Já entrei na batalha e vou decidir
<<<Coro>>>>
*Teu milagre ninguém vai entender
O Impossível é Deus quem sabe fazer
Por você Ele é capaz de parar o mundo
Tudo isso em fração de segundos
Teu milagre todos vão contemplar
O evento que Deus vai preparar
Quem te viu não vai acreditar
No que Deus faz por te amar
Quem disse que "a história terminou"
Certamente não conhece do poder de Deus
Cala o inferno, abre os céus e move a terra
Se preciso, monta uma operação de guerra
Só pra dar vitória aos servos seus
Deus sabe o tempo exato em que deve agir
Quando Deus falar todos vão ouvir
Já entrei na batalha e vou decidir
Estou ouvindo o barulho de Deus
Guerreando, batalhando pelos seus
A palavra de ordem é vitória
Tome posse do que é teu
Vejo Deus caminhando na tua frente
Desatando grilhões, quebrando correntes
Vejo o inimigo fugindo
A mão de Deus está agindo

Regente: Conceição Nunes

(Ordem 09)
Seguirei
Rose Nascimento
Elevarei meus olhos, para os montes olharei
Do Senhor virá o meu socorro
Me esconderei nas asas de Deus
Seu amor é grande, sempre acolhe os seus
Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei
E a ajuda do céu vem
Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir
Sei que vou chegar até o fim
<<< Coro>>>
Seguirei, eu levarei a minha cruz
Se no caminho tropeçar
Deus vai me ajudar a me erguer
Ele tem nas mãos a força pra vencer
Não vou temer, vou caminhar
Deus vai me ajudar
Todos os teus inimigos envergonhados serão
Quando lá da gloria Deus te exaltar
Não dê ouvidos, não, ao vil tentador
Que faz de tudo pra você parar
Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor
Ele pode te livrar, Ele tem a solução
O domínio e o poder
Falta pouco pra você vencer

Regente: Edilene Bomfim

(Ordem 10)
Eliane Silva
Santidade
Santidade, Santidade, santidade
Moisés apascentava o rebanho
seu sogro
Caminhando no deserto para o
do ocidental
Quem sabe ele pensava no seu
vo no Egito?
E no monte Horebe acontece o
brenatural

No deserto o mar se abre quando
tem Santidade

do
la
po
so

Apareceu um anjo em uma chama d
e fogo
Numa sarça que ardia e o fogo n
ão se consumia
E Deus lhe advertiu: "tire as s
andálias dos seus pés!
Porque o lugar é santo, Moisés!
Meu Deus, eu vou falar e não vo
u me render
A Igreja clama por santidade ou
tra vez
Se uma porta fechar, outra Deus
vai abrir
Mas lembra do pacto que você fe
z
Tire as sandálias dos teus pés,
porque o lugar santo é
Se conserte, volte ao primeiro
amor
No Egito vai acontecer milagres

Santidade
Santidade
Santidade
Santidade

na
na
na
na

vida
vida
vida
vida

do
do
do
do

adorador
adorador
adorador
adorador

Tire as sandálias da mentira, a
s sandálias do adultério
As sandálias da impureza, o
caso é sério!
Tire as sandálias da fofoca
E toda a iniquidade
As sandálias da sujeira; Deus r
equer Santidade
Santidade, Santidade, Santidade, San
tidade,Santidade
O Espírito Santo Clama por Santidade

Santifica tua Igreja Viva para
mim Viva para mim
Santidade
Santidade
Santidade
Santidade

na
na
na
na

vida
vida
vida
vida

do
do
do
do

adorador
adorador
adorador
adorador

Tire as sandálias dos teus pés,
porque o lugar santo é
Se conserte, volte ao primeiro
amor
Deus requer santidade
Regente: Naira Reis

(Ordem 11)

Santificação
Elaine Martins
Santificação .... Santificação ....
Santificação ....
Quando entrares na casa do Senhor, Teu Deus
Tira as sandálias dos teus pés
Purifica o teu coração, o lugar santo é
Teus olhos tem que refletir
O brilho do Senhor que há em ti
Não se contamine com o mundo não
Diante de Deus, ninguém se esconde não.
Santo em todo tempo, fora e
Vigiando sempre, sempre bem
Há uma nuvem de testemunhas
Toda hipocrisia vem à tona,

dentro do templo
atento
que te cercam
te conserta

No grande dia ninguém pode escapar
O pecado encoberto, Ele vai mostrar
O juiz naquele dia dará a sentença
Céu ou inferno, qual tua recompensa?
No grande dia até os mortos vão ressuscitar
E ali todos os joelhos vão se dobrar
A noiva de Cristo é alva como a neve
Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes?
<<<coro>>
Só entra no céu quem aqui for fiel
Santificação, pra morar lá em Sião
Só entra no céu quem aqui for fiel
Vigiai e orai, o noivo logo vem!
A trombeta tocou e agora quem ficou
Vai procurar aquele que ele criticou
O pastor sumiu, e as irmãs também
As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém
Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar
Onde estão os crentes que vinham adorar?
E saiu a notícia que o mundo não acreditou
A igreja subiu, Jesus voltou!
Regente:

