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01 – A Luz Deste Dia Chegou – C

02– Te Louvamos oh Senhor –C

A Luz deste dia chegou
Levanta-te vem resplandecer
Porque agora, o tempo acabou
Porque agora a Luz já chegou (2x)

Te louvamos oh Senhor, te exaltamos,
oh Senhor
Pois nos escolheu, e nos libertou
Te louvamos oh Senhor, te exaltamos,
oh Senhor
Pois a nós se revelou, já desceu e está
em nós

A Verdadeira Igreja do Deus Vivo está
pegando fogo
Porque a Luz do Evangelho está
vivificando em nós
Fomos escolhidos para crermos na
Santa Convocação
O Grande Ímã tem nos atraído
Pelo Poder, Poder Vivificador.
Estamos recebendo o Mesmo espírito
do Mensageiro
Foi este o Grão amadurecido,
desta era o Primeiro
Fomos escolhidos para sermos
Como este mesmo Grão
Este é o dia, está é a hora, sim daremos
luz
Está chegando a nossa Transformação.

Aleluia, aleluia ao cordeiro de Deus
Abriu sua palavra e nos revelou
Para sermos a luz
A noiva palavra manifestada
Pelo grão senhor Jesus
Já não vivo neste mundo, nada aqui me
satisfaz
Hoje sei de onde vim, e para onde vou
Vivo uma nova vida, livre da escravidão
Cremos nos selos abertos, que nos leva
à perfeição.
Aleluia, aleluia ao cordeiro de Deus
Abriu sua palavra e nos revelou
Para sermos a luz
A noiva palavra manifestada
Pelo grão senhor Jesus
Te louvamos oh senhor, te exaltamos
oh senhor
Pois nos escolheu, e nos libertou
Te louvamos oh senhor, te exaltamos
oh senhor
Pois a nós se revelou, e nos elevou a
Deus

03 – Redimidos- C

04 – O Aperto – G

Hoje eu vim aqui para falar da nossa fé
O que Deus fez com a noiva e mostrar
o que ela é
Abrindo a redenção e a reclamando
para Si
O que lhe pertencia a vida eterna
estava ali
O molho foi movido, abrindo o livro
para nós
A redenção chegou e está aqui
Deus tem nos dado a mesma fé de
nossos pais
A palavra está aberta e hoje sei que
sou

Estamos vendo esse grande aperto, e
que já não haverá mais tempo
Que ele já se levantou, que a Era
terminou e a graça está em nós

Redimido, redimido estou voltando
Para a morada que Ele prometeu
Redimido, redimido estou voltando
Chegou a hora de partir é jubileu
Essa nova jornada é o nosso terceiro
êxodo
Visão celestial que nos transporta mais
além.
Abrindo este caminho para a terra
celestial,
Somos o selo aberto para o destino
final
O molho foi movido, abrindo o
Livro para nós, a redenção chegou e
está aqui
Deus tem nos dado, a mesma fé de
nossos pais, a palavra está
Aberta e hoje sei que sou

Ele nos fez uma promessa que não nos
deixaria órfãos
O aperto já chegou, não vemos
Nenhuma saída, somente agora
Ele em nós
Deus estamos vivendo esta hora final
Sela o teu trono em nossos corações
Estamos vivendo em desespero
Mas cumpra em nos todo seu querer
Todo o teu querer

05 – Esta Donzela – D

06 – A Palavra Está na Noiva – E

Foi por sua própria decisão
Que Ela ao tomar chegou ali.
Estava abatida e solitária a respigar
Para o seu sustento garantir
Mal sabia o que lhe esperava
Ele já chagara estava ali
Sua presença Bela e Graciosa Ele viu
E ao chefe da colheita então falou:

Ouvi e agora vejo
Que Cristo habita em mim
Mas é em secreto
Andando em carnes humanas
Mas como entender?
Você tem que crer e ver
A manifestação de Lucas 17:30

Olhe esta Donzela é Ela tão Bela
Já no seu passado foi direcionada,
Para o campo do seu Remidor
Cumprindo Nela o Plano do Senhor.
Olhe a Igreja Bela Donzela é Ela
Já no seu passado foi predestinada
Como no campo Ele Abre o livro agora
Mostrando Cristo o Nosso Redentor.
Esta Igreja é você e eu
E todo aquele que no Livro está.
Sua presciência a conduziu e ei-la aqui
Pronta para ouvir o Redentor
Ao chegar então nos declarou
Viu em Nós tudo que Ele buscava
As virtudes de uma Noiva Santa e
separada
Foi nesta dimensão que a encontrou.

O filho do Homem
Num simples camponês
Se repetiu, como foi nos dias de
Sodoma
Mas que hora é esta?
Senhores é este o tempo?
Antes em um homem ungido
Agora em um povo ungido
A palavra está na noiva
Semente de Cristo já manifestada
Uma super igreja
Uma super raça
Com a redenção na abertura dos selos
O sétimo selo traz Jesus
Em nós andando na terra
Para redimir
Desceu com O livro aberto
Chamando os que são seus

07 – Redenção Plena

08 – Redimido Sou- A

Estamos vivendo um momento
importante a construção da Sua Igreja
A completa redenção,
A completa Deidade em Sua Noiva
Jesus desceu aqui, está em mim e em
Ti, é hora de vivermos
A Palavra expressada em nossas vidas
Deus andando em nossos pés.
Não importa se as pessoas desse
mundo pensem que nós somos loucos
A loucura pra este mundo
É a salvação para a semente de Abraão
Somos filhos D’alva que rejubilavam
Adorando a Deus
Viemos da parte de Deus
E para Ele logo iremos regressar

Andava eu sem direção, mas Ele
veio com o Livro aberto nas mãos.
Revelou-me os selos, me deu
redenção.
Agora caminho à perfeição

É agora, antes ouvíamos, agora vemos
Podemos afirmar
Filho do homem, Deus descendo em
nossas vidas, é este o tempo
É a Palavra andando com os nossos
pés
É assim, somente os escolhidos para
receber Deus em nosso meio.
Saber que hoje mais que nunca
A Abertura da Palavra veio
A plenitude do plano de Deus
A Completa Redenção
O encerramento do Plano de Deus
A Completa Redenção

Redimido sou, redimido sou,
Redimido sou.
Aleluia sou, aleluia sou, aleluia sou.
Ele desceu e eu entendi
Que o Filho Do homem esteve aqui
Como profeta Ele andou
E pra Sua esposa se manifestou
Redimido sou, redimido sou,
Redimido sou.
Aleluia sou, aleluia sou, aleluia sou.

09 – Novo Cântico - F
Uma alegria enche meu coração,
quando vejo Cristo com o Livro na mão.
O Deus que era, é e que há de vir,
desceu da Sua Glória só para me
redimir.
O Deus que a Abraão fez ao monte
subir, é o mesmo Deus que hoje está
aqui!
A Ele toda honra, toda glória e louvor,
Maravilhoso, poderoso é só Tu
Senhor! (2x)
Oh Grande Rei, meu criador, minha
vida entrego a Ti Senhor.
Minha alma não é mais que barro em
Tuas mãos
molda-me Senhor, para que eu volte
para Sião.
Uma voz ouvi, ‘sai dela, povo meu’
era a voz de Cristo chamando os filhos
Seus.
A Ele toda honra, toda glória e louvor,
Maravilhoso, poderoso é só Tu
Senhor! (2x)
Um novo cântico na terra e no céu se
ouviu
quando o Cordeiro imolado os Selos
abriu.
Digno És de abrir o Livro e desatar seus
selos
porque foi morto e com teu sangue
Deus nos comprou

Em cima no céu na terra e no fundo do
mar
Para todo sempre o Seu nome vamos
adorar!
A Ele toda honra, toda glória e louvor,
Maravilhoso, poderoso é só Tu
Senhor! (2x)

10- A abertura da Palavra - E
O findar da longa história
É tempo sobrenatural
Ele deve estar em nós agora
É tempo de expormos o sinal (2x)
Não são meras palavras
Ou só uma história pra contar,
Mas a narração da nossa vitória
Nossa saída deste lugar
A abertura da Palavra
Traz transformação de vida
Mostra quem o eleito é
E o poder da sua fé.
Não sou mais eu quem vivo
Mas Cristo vive em mim
O azeite sobressalente
Nos faz viver assim.
Meu irmão não há mais tempo
Ele já está aqui
Prepare a sua vida
Pra com Ele subir.
Como viver neste mundo
Onde reina satanás?
Nossa alma angustiada
Já não aguenta mais.
Mas existe uma promessa
Que o eleito subirá
Encontrará Cristo nos ares
E com Ele reinará.

A abertura da Palavra
Traz transformação de vida
Mostra quem o eleito é
E o poder da sua fé.
Não sou mais eu quem vivo
Mas Cristo vive em mim
O azeite sobressalente
Nos faz viver assim.
Adeus a este mundo,
Ele veio me buscar
A Eternidade me aguarda
Estou voltando ao meu lar
O grande dia tem chegado
E os portões já estão se abrindo
E o céu inteiro já sabe
Que os Santos estão subindo.

11- Foi Tua Graça

12-Graças Dou – D

Eu Olho ao Meu Redor
Vejo este mundo em escuridão
Em credos e pecados
Mas nós somos diferentes
Nos Deste redenção, nos deste
revelação
Porque temos eleição.

Eu vim aqui pra Te adorar
Eu vim aqui pra Te exaltar
Quantas maravilhas tenho recebido
A maior delas foi ser redimido.
Ele pagou o preço e me comprou
Me abriu os olhos
Pra eu enxergar quem sou
Sou Sua Esposa e entendi
Que com os meus pés
Ele agora anda aqui

Foi Tua Graça
Foi Tua Graça, Senhor
Obrigado, Obrigado Meu Deus
Pois sei que em mim estas
Hoje posso cantar sobre revelação
Porque foi tua graça
Antes da fundação do mundo
Estava lá nos pensamentos de Deus
Ele nos predestinou
Para viver neste tempo
Em sua palavra, neste ministério
Com fé e amor
Nossos irmãos de todas as eras
Foram nossos exemplos
Eles cumpriram seus chamados
Mas agora nesta era
Temos a intercessão
E o poder da palavra manifestada

Graças Dou, Graças Dou
Caminho à perfeição
Já tenho redenção
Graças dou, Graças dou
Redimido fui, agora livre estou.
Com o livro aberto Ele desceu aqui
Veio mover o molho para nos redimir
Com o pé na Terra e outro no mar
Veio e nos mostrou que a Era terminou
Disse “Sai dela agora, povo meu”
Eu te escolhi, vou habitar em ti

13- Grande Ímã – G
Tenho motivos pra seguir, mesmo em
meio ao cansaço eu vou prosseguir.
Tenho motivos pra sorrir, mesmo em
meio a tantas lágrimas eu vou
prosseguir.
Tenho motivos pra cantar, logo todo
mal se acabará, não será nada.
Quando aquele Grande Imã tirar
Meus pés do chão e me levar aos ares.
À um corpo imortal eu serei
trasladado
O único impossível que existirá, será
lembrar de qualquer mal que hoje me
faz chorar.
Além da Cortina do Tempo
Vou tocar a Santa Face e abraçar os
meus irmãos.
Assentar à Grande Mesa
Entoar um novo cântico
Que ninguém nunca ouviu na terra.
Um louvor celestial, logo, logo no por
vir.
Quando aquele Grande Imã tirar meus
pés do chão.

Ponte:
Eu já posso ouvi-lo vindo agora, Ele já
desceu
E este velho corpo frágil está levando
para moldá-lo ali.
Estou feliz em desatar todas correntes,
tudo que me prenda aqui.
Aleluia! Aleluia!
Quando aquele grande imã tirar meus
pés do chão.
Quando aquele Grande Imã tirar
Meus pés do chão e me levar aos ares.
À um corpo imortal eu serei
trasladado
O único impossível que existirá, será
lembrar de qualquer mal que hoje me
faz chorar.
Quando aquele Grande Imã me levar!

14- Anime-se- A

15- Herois da Fé - E

Se tornará o dia mais claro.
Então vamos todos nos encorajar.
Porque não fomos deixados sozinhos.
O barco da vida logo estará vindo.

Como Noé o alarido recebemos
Como Davi fomos redimidos
Como Sansão, uma vez mais
Ele nos ouviu
Como Josué que recebeu mais fé
Quando a promessa avistou (bis)

Então anime-se, meu irmão, anime-se
Nossas provas logo acabarão.
Os nossos amados encontraremos.
Encontraremos sobre a margem
dourada
Somos sim, peregrinos
E estrangeiros aqui.
Estamos buscando uma cidade por vir.
O barco da vida logo estará vindo
Para levar as joias ao lar.
O barco da vida logo estará vindo
Pelos olhos da fé eu posso ver.
Enquanto balança pelas águas
Para resgatar a ti e a mim
Nos levará em segurança ao porto.
Com os nossos irmãos que tanto
amamos.
Então apronte-se, diz o capitão
Porque nossas provas logo acabarão.

O tempo é este, a hora é agora
O Noivo a porta está
Como Calebe recebemos mais força
Para guerrear
Gigantes vão cair, porque conosco
Está quem é maior
Maior que Salomão (bis)
Que derrama a unção dos quatro
animais.
Unção do Leão para guerrear
Unção do boi, para por Cristo se
entregar
Unção do homem para entender
Que a Era da águia chegou (bis)
Pois Ele nos treinou
Pra bater asas e voar

16- Livres da escravidão- C

17- Amor de Deus – D

Do Logos ao arco celeste
Iniciando todo o mistério
Deus tinha um plano de redenção
Para um povo especial
Escolhido pra vencer
A fim de receber de Deus a
manifestação
E assim cavalga
O caminho novamente
Vem viver o caminho de Deus

O Senhor desceu em uma nuvem
Colocou um pé na terra e outro sobre o
mar
e disse que não haverá mais tempo
abriu o Livro de Redenção e me
mostrou quem sou
Eu vim de Deus e voltarei pra Deus
fui predestinado antes de toda criação
Ele me elegeu para ser Sua Noiva
E O recebi no coração

Ele desceu à Terra por amor
Manifestando o Seu poder
Nele estava toda a redenção
Estamos livres da escravidão

Ele entregou o Livro ao profeta
mensageiro
que falou sobre as Eras, Sete Selos e
Trovões
sou um filho da grande águia
estou me preparando pra voar
e nada neste mundo me impedirá.

Este é o tempo
De tomarmos possessão
Não estamos conformados com este
mundo
Mas o nosso entendimento
Tem sido renovado
E está nos transformando para
vivermos a agradável e perfeita
Vontade de Deus
Vem viver a vontade de Deus

Hoje eu me regozijo por viver em
sintonia
com a Palavra revelada ao Elias deste
dia
a minha alma glorifica a Deus de tanta
felicidade
viverei com o Senhor na Eternidade.
Agora já não vivo eu, mas Cristo vive
em mim
A Abertura da Palavra me transformou
eu vivo alegre e a cantar louvando ao
meu Senhor
Eu faço parte do Seu plano redentor
Nós somos parte do Seu plano
redentor

18-No Sangue

19-Terceira Etapa- G

Foi Cristo o Cordeiro provido por Deus
para o Sacrifício.
E hoje só há um lugar onde Deus
Se encontrará com o homem.
Qualquer algum outro lugar estará
perdido,
Deus nunca o ouvirá e estará
condenado.
O pecado deixou a mancha carmesim
sobre cada um de nós,
Mas Cristo nos perdoou nos tornando
brancos como a neve.

Estamos vivendo a Mensagem do
tempo final.
Não existe outra verdade como está
não tem igual
Está nos transformando do corpo
terrestre ao celestial
Está nos levando ao lar eterno a
Nosso estado original

No sangue, no sangue de Jesus
No sangue, no Sangue de Jesus.
Mas recordem deste tempo glorioso
que estamos vivendo.
Nos desfrutando, assentados em
lugares celestiais.
É simplesmente a introdução da
sinfonia, O exaltando,
Dando Glórias e Aleluias ao Senhor.
No sangue, no sangue de Jesus
No sangue, no Sangue de Jesus.
Magnificando toda honra ao Cordeiro
E cantando hinos sobre Redenção.
Oh deixe-me tomar o meu lugar com
Ele agora.
Deixe-me fazer meu seguro,
E eu tomarei a Ele e a Sua Palavra.

Do corpo Terrestre ao Celestial
Saindo da Sombra para o que é Real
Estamos chegando ao Destino Final
Voltando outra vez a nosso estado
original
Está é a Terceira Etapa deste Ministério
No Ofício de Filho de Deus com os
Mensageiros andou nas eras
Agora não é um Homem ungido, mas
um Povo ungido
Filho do Homem andando na igreja em
carne Humana Vivendo outra vez
É chegada a hora os que estão
dormindo ressuscitarão
Ouvirão a Voz de Arcanjo
Dos sepulcros se levantarão.
Através da mesma voz que chamou a
Lázaro
Porém agora está em nós a esposa é a
voz final

20-Exaltação ao Senhor-G

21- A Um Passo do Jardim

Seu Nome é Maravilhoso Conselheiro
Seu Nome é Deus forte
Seu Nome é Pai da Eternidade
Seu Nome é Príncipe da Paz
Ele Desceu trazendo redenção
Prossigo lutando buscando perfeição
Ele prometeu minhas necessidades
suprir
Hoje eu necessito
Mais e mais Dele. (Bis)

Pai, ao pensar em Ti
Olho para mim, sei o Teu querer
Tu estava perto quando eu nem
pensava
No caminho incerto por onde eu andei
Ao lembrar das coisas pude descobrir
Pedras me feriram me trouxeram dores
Mas hoje não estou sozinho
Pai estou voltando ao lar.

O meu louvor é todo pra Ele
O meu viver é somente Dele
Meu coração Seu trono se tornou
Como a prima órfã o Esposo me
encontrou. (bis)

E não importa o caminho que eu
tenha que trilhar
Se estas comigo a cada passo para me
guiar
Eu vejo que estou tão perto
daquela dimensão
Não tenho medo estou seguro sob a
Tua direção.

Seu Nome é Maravilhoso Conselheiro
Seu Nome é Deus forte
Seu Nome é Pai da Eternidade
Seu Nome é Príncipe da Paz
Ele desceu o silêncio ali reinou
Mas Ele é Deus e nos revelou
Que onde Ele está tem que ter
adoração
Ele está aqui, vou glorificar então.

Já posso avistar aquela porta se abrir
Resplandecendo tanto e me atraindo
mais
Não há mais nada que me prenda aqui
Estou a um passo do jardim.
Quem pode me tirar do Teu coração?
Potestades medo e nem oposição.
O Senhor me amou tal como sou
E hoje posso bradar que sou um
vencedor.

22- Não tem lógica- C
Não tem lógica,
uma nuvem causar tanta confusão,
para um é luz, para outro é escuridão,
para um traz vida e pra outro traz
condenação.
Não tem lógica,
o que é doutor não poder dá
explicação,
mas o profeta de Deus recebeu unção,
e revelou que o próprio Deus trazendo
redenção.
Não tem lógica,
o cientista não dar conta de explicar,
assim para o mundo inteiro teve que
afirmar,
que é o sobrenatural que está ali.
Não tem lógica,
alguém que era escravo do pecado e
ver a luz,
assim abrindo os olhos para o que te
conduz,
foi redimido para ir morar com Rei.
Deus vai agir fora da lógica para você
ver,
que Ele não depende nunca de
ninguém,
aquilo que o homem acha que é
loucura,
depois do agir de Deus vira verdade
pura.
Deus vai agir fora da lógica para te
mostrar,

que pra Ele não tem hora, dia e nem
lugar,
para Deus uma semana não tem sete
dias,
é Ele quem decide o que começa o que
termina.
Não tem lógica você ficar aí confuso
deste jeito,
Se Ele desceu do céu para morar no
seu peito,
celebre agora irmão a sua redenção.

23- Anjo Forte
Apocalipse, 10 do 1 ao 6
Desce o Anjo Forte
Colocando os seus pés
No mar e na terra
Jurando ao que vive
Que não haverá demora
Mas nos dias da voz
Do sétimo anjo
Quando ele tocar
A sua trombeta
Então se cumprirá o mistério de Deus
Como anunciou aos Seus servos
Os profetas
E não havia nem em cima
Nem embaixo
Ninguém podia abrir o livro
E eu chorava,
Pois não foi achado um digno
E pra ele não podia nem olhar
Foi quando um ancião me disse assim:
“Não chores, João. Eis o leão da tribo
de Judá”
Ele desceu abriu e revelou
E veio nos falar
Numa carne humana a manifestar
No sétimo anjo no tempo de Sua vinda
Ele venceu nos entregando tudo
aquilo que Adão perdeu
Assim vejo o meu nome
No Livro da Vida
Desceu pra redimir a Sua Noiva
querida

Ponte:
Mas estes Selos não podiam ser
abertos dentro das eras
Rejeitaram o Filho Do Homem
Colocando-o para fora
Ele venceu.
Ele desceu abriu e revelou
E veio nos falar
Numa carne humana a manifestar
No sétimo anjo no tempo de Sua vinda
Ele venceu nos entregando tudo
aquilo que Adão perdeu
Assim vejo o meu nome
No Livro da Vida
Desceu pra redimir a Sua Noiva
querida

24-Carta de Amor
Sem a palavra não haveria o
firmamento
Nem nada do que foi feito seria
Sem a palavra não haveria minha
salvação
Eu pereceria
Não haveria chuva, não haveria
alimento
Eu morreria de sede e de fome
Não haveria o Sábado, o meu doce
descanso
Eu não enxergaria o Filho do Homem.
Não me canso de ouvir
Não me canso de ler
Esta carta de amor
De Jesus para mim
E quando Ele conta todo seu segredo
Eu descubro quem sou
Volto ao original, ao perfeito.
Sem a palavra eu não receberia o Elias
Prometido em Malaquias
Que já foi enviado e também vindicado
Antes do terrível dia do Senhor
Sem a Palavra revelada
Eu não O veria manifestar
Nada faria sentido, não cessaria minha
dor
Mas aquele dia no calvário
Ele me libertou por seu amor.

PONTE
Quanto a mim não julgo que haja
alcançado
Mas prossigo ao meu alvo
E o fim do caminho já posso avistar
Me vejo tão perto
Me ponho a louvar
Cânticos de redenção
Me aproximando de Sião.

25- O Calvário

26- Pequenos Tabernáculos

Desfazendo as rochas
E escurecendo os céus
O Meu Salvador inclinou a cabeça e
morreu;
O Véu sendo aberto,
Revelou o caminho
Para o gozo celestial e dia sem fim.

Nascemos nessa era de agitação
Somos pequenos soldados,
Mas com grande revelação
Já sabemos quem somos
A esposa do cordeiro, pequenos
tabernáculos eleitos por Ele

O Calvário (Jesus), O calvário (Jesus).
Jesus Sangrou e morreu
Por mim e por ti. {BIS}
Então Ele partiu
A alma de seu próprio Filho,
Separou o pacto na terra
Lançando seu corpo.
Ele ficou ali por três dias e noites,
Mas para abrir os selos, ressuscitou.
PONTE
Pois não era possível que meu Santo
visse corrupção,
Nem ficasse sua alma no inferno.
Ele desceu e pegou o seu corpo,
E deu-Lhe vida,
E o assentou à sua destra em glória,
E nos-enviou.
O seu Espírito, como Pacto.
Que santifica e limpa o meu coração.
Que santifica e limpa o meu coração.
Para nos arrebatar.

Pequeno tabernáculo eu sou
A grande moradia do Senhor
Ele está em mim andando aqui
Eu sou Dele e Ele é meu (2x)
Fomos predestinados
Para reconhecer
Que em forma de nuvem
Ele desceu pra nos trazer
A completa redenção
Por isso rendemos a Ele
Todo nosso louvor e perfeita adoração.

27- Almas blindadas- A
Eventos modernos esclarecem as
profecias,
Pois tudo se cumpre como Ele
determinou.
Ele prometeu que não nos deixaria
órfãos,
Então o diário da vinda nos deixou.
Cada passo do inimigo nós já
conhecemos
Por isso armados estamos com a
espada palavra
Nossas almas estão blindadas
Nada pode nos atingir
Nossa arma é de maior calibre
Que ao inferno pode destruir - (2x)
A vitória já é nossa,
Nosso general é Cristo
Lutaremos e venceremos
Com a espada do espirito
Com a armadura do Rei,
Como escudo da fé
Lutaremos e venceremos,
Nosso prêmio Ele é.
Declamação
(Efésios 6:10 a 18)
No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do
seu poder.
Revesti-vos de toda armadura de Deus,
Para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo.
Por que não temos que lutar contra
carne e sangue, mas sim

Contra os principados, contra as
potestades,
Contra os príncipes das trevas deste
século
Contra as hostes espirituais da
maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de
Deus,
Para que possais resistir no dia mal, e,
havendo feito tudo ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os
vossos lombos com a verdade
E vestida a couraça da justiça,
E calçados os pés na preparação do
evangelho da paz;
Tomando, sobretudo, o escudo da fé,
Com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito
Que é a palavra de Deus,
Orando em todo tempo com toda a
oração e súplica no Espírito,
E vigiando nisto com toda perseverança
e súplica por todos os santos.

28- Tomai Posição- C
Tomai posição (2x)
Este é o tempo a hora é chegada,
Tomai posição.
Tomai posição (2x)
Não haverá outra mensagem, outra
geração
Ele desceu, Ele cumpriu Sua palavra,
Os trovões soaram,
Os selos abriu na hora exata
No ministério do filho do homem,
Deus visitando cada nação
Não há mais tempo, esta é a hora,
Tomai posição.
Aleluia, estamos subindo, está no fim
Aleluia, existe um reino dentro de mim
Aleluia, está em nós, Cristo desceu
Aleluia, como o cordeiro nos requereu
Tomai posição
Tomai posição
Estamos ouvindo recebendo e agindo
Numa só fé,
Unidos em Cristo,
A nuvem de Glória nos revelará o amor
divino.
Ele desceu, Ele cumpriu sua palavra,
Os trovões soaram,
os selos abriu na hora exata
No ministério do filho do homem,
Deus visitando cada nação
Não há mais tempo, esta é a hora,
Tomai posição.

Aleluia, estamos subindo, está no fim
Aleluia, existe um reino dentro de mim
Aleluia, está em nós, Cristo desceu
Aleluia, como o cordeiro nos requereu
Os trovões já soaram os selos se
abriram
A porta da arca está sendo fechada
E a taça da ira em qualquer momento
será derramada
Tomai posição.

29- Brilha Luz Brilha

30- Reclame Os Seus

Há uma chuva de ensinamento caindo
E a semente na terra está a molhar
Somos de novo gerados incorruptíveis
Pela palavra de Deus que permanecerá
Pois tão só, estava secando no pó
A chuva serôdia caiu e logo o sol raiou.
Recebi o poder vivificador,
A fé entrou em ação, e a luz trouxe vida
à semente.

Noé pregou por cento e vinte anos
Com alarido anunciou que ia chover
Ignoraram aquela mensagem
Não creram no homem de Deus
Mas pra Noé e os seus um escape Deus
proveu,
Noé obedeceu, fez tudo como Deus
mandou, e a taramela na porta da arca
foi Deus quem colocou

Brilha luz, brilha,
E mostra a sua força em minha vida,
Brilha luz, brilha
Sol da justiça,
Na fé cresce essa semente,
Achei saída,
Pois a luz “ta” produzindo vida,
De um broto a árvore gigante, partirei

Reclame os Seus, irmão reclame os
seus, a taramela na porta da arca
quem põe é Deus, Reclame os Seus,
irmão reclame os Seus, a taramela na
porta da arca quem põe é nosso Deus

Há uma chuva de avivamento
movendo, a arvore noiva
Está a se manifestar,
Com a raiz de Davi em um corpo
palavra,
Tendo alimento do grande leão de Judá
E então, deixamos a escravidão
Vivemos com liberdade
Na luz do entardecer,
Renasci, saímos pra fora do tempo,
chamados pra fora da era,
Em pleno arrebatamento.

Nosso alarido já chegou nós
recebemos,
Com o livro aberto Ele desceu veio nos
redimir, revelou os sete selos
E mostrou que está aqui,
Corpo palavra andando em ti andando
em mim
Primeiro êxodo tirou Israel do Egito
No terceiro Jesus libertou uma igreja
dos fariseus, o terceiro êxodo é nosso,
Estamos livres para o adorar
Como Raabe todos os nossos vamos
reclamar

31- Clamor Respondido

32- Que Privilégio

Busquei no mundo de várias maneiras
Paz e descanso, mas não pude achar
Aqui no mundo só há amarguras
Para o espírito e a alma afligir
Andei no mundo procurando vida
Pra minha alma a fome matar
Mas esta vida o mundo não tinha
E eu voltei sem nada encontrar

Vejo no mundo hoje crescer
Tanto desamor
Pessoas que não tem coragem
De pedir perdão
Desprezam um braço, um amigo forte
Para os levantar
Que ajuda nas horas mais difíceis
Passando por provas
Um amigo que se torna
Irmão sincero e verdadeiro
Que foi predestinado para
conhecermos
Mas que privilégio

Oh vem buscar-me meu salvador
Vem dar alento pra minha dor
Meu coração clama por Ti
Eu te espero, vem me acudir
Para levar-me até o céu
E dos meus olhos tirar o véu
Usando sangue pra me limpar
O meu espírito vem alegrar
Valeu a pena esse meu clamor
Pois meu Senhor minha voz ouviu
E respondeu com voz mansa e suave
Querido filho estou a te escutar
Eu sou o Deus que a todos socorre
Eu sou o Deus o grande provedor
Quem vem a mim não voltará vazio
Dou-lhe a vida que estava a buscar
Que alegria que gozo infindo,
Que só de Deus se consegue extrair
Pois no calvário me deu sua vida
Nasci de novo pra o meu Deus servir
Estou vazio da maldade do mundo
E a minha vida pra ele ofertei
Na gloriosa fonte do espírito
A minha sede plena saciei

Mas que privilégio,
Porque agora conheci
Que em meio à milhões
Existe amigo de verdade
Com caráter de Deus
Mas que privilégio
Deus nos escolheu
Somos parte da história dessa
mocidade
Crescemos juntos com Cristo
Nesta última parte
Mas que privilégio

33-PEQUENOS MESSIAS - F

34-Soldados de Jesus

Então quando Deus foi feito carne,
Ele se tornou o Messias.
Então se nós podemos nos render,
Para sermos o ungido como Ele foi.
Está escrito que vós sois deuses,
Aquele a quem a Palavra de Deus vem.
Então como podeis condenar-me?
Por dizer que eu sou o Filho de Deus.
Ungido de Deus, a Igreja Messiânica,
Se Messias significa Ungido e Rei.
Então se ela é ungida por seu Espírito,
Ela se torna o Messias.

Fomos chamados para ser
Soldados de Deus
Fazer parte desse exército poderoso
Chamados para combater
As trevas do mau
Chamados para ser
Verdadeiros e fiéis
Teu plano de redenção
Revelaste a nós
Os sele selos abriu;
Elevo minha voz em gratidão, Senhor

Isto é o que igreja tem que ser
Luzes, pequenas luzes ungidas.
Esta é a Igreja de Deus,
Sua imutável Luz, é a Luz do Messias.
Cristo ressurreto
Em Seu povo, os ungidos,
Levando adiante sua Luz
A todas as eras da igreja.
PONTE
Porque ela tem Sua Luz, seu espirito,
Seu poder,
Refletindo sua glória e seu domínio.(2x)
Então ela é o Messias, O Messias.

Cumpra em mim o teu querer, Senhor
Consertamos as brechas
Que nos cercam
Restaura Teu templo
Aviva Tua casa, Senhor
Aviva Tua Igreja, Senhor
Espero cada dia
Por mais de Ti, Senhor
Pois sem Teu Espírito Santo
Não sei onde ir
Mas tenho fé em Tua Palavra
E nas promessas que me deu
Estou vivendo cada dia
Pois creio que só Tu
Podes me encher
E com mais de Ti, Senhor
De Ti, Senhor.
O mundo não pode crer
Que não somos daqui
Aqui estamos de passagem
De volta para a eternidade

35- Brado de Vitória

36- Tempo da tarde

Somos um corpo estranho
Neste mundo maligno,
Aqui só tristezas e aflições, Trevas,
morte e pecado
Mas somos de uma terra
Onde não há pranto e tristeza
Apenas gozo, júbilo
Louvor e adoração

Nesse tempo da tarde
Há uma grande unção
Posso ver a luz do entardecer
Já sou agora um herdeiro da salvação
Fui comprado por Deus,
Nascido do Seu Espírito
E Lavado com Seu Sangue hoje sou

Um brado de Vitória eu vou cantar
Quando os portais se abrirem
Os santos marchando rumo ao lar
A nova Jerusalém
Se cantar aqui neste corpo é bom
Imagina na Glória
Ruas de ouro , muros de cristais,
Um corpo incorruptível
O céu ansioso aguarda a chegada
Da noiva eleita cantando
Quando os santos louvam
O inferno estremece
Não há 200 milhões de demônios
Que possam parar meu louvor
Já não consigo viver neste mundo.
Minha alma almeja um novo lar,
Mas Josué marcha
Em volta das grandes muralhas Elas já
Não podem mais me segurar

Brilha agora
Brilha agora
Faz brotar a semente
Do tempo do entardecer
Brilha agora
Brilha agora
Faz crescer o fruto
Da semente em mim
E no tempo da tarde
As sementes são colhidas
É o tempo do entardecer
O evangelismo do tempo do fim
E a marca de Malaquias 4
Tem brilhado agora em Sua esposa
De volta a Pedra do fundamento
O evangelho final
Que salva os escolhidos
Encha-nos com Seu Espírito,
Pois o Esposo tem vindo
E não demora nos levar
Escrituras vivas
Em prisioneiros de Cristo
Está agora tornando-se real
Não mais palavras em uma página
Mas Deus expressado em nós
Quando caminhas reflete as escrituras
O mistério de Deus é Cristo em nós

37- Possua as portas do inimigo
Quando Deus faz uma promessa aos
seus escolhidos
Ele deseja estar certo de quem Ele
escolheu
Capaz e fiel no propósito no qual Deus
deseja obter
Então nos manda duras provas para
vencer
Então possua as portas do inimigo
Então possua as portas do inimigo
A Palavra já foi dita ao seu respeito
Deus deseja vencer através de você
Você é semente eleita
Predestinado pra vencer
As quatro unções estão
Em volta de você
Reclame meu irmão
Tudo o que é seu
Então, é somente crer!
Imagine irmão e irmã, que benção
será!
Ele nos encontrará em posição
Como Ele nos viu lá na eternidade
Como verdadeiros soldados de Cristo

