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Com Muito Louvor 

Cassiane 

Deus não rejeita oração, oração é alimento 

Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento 

Basta somente esperar o que Deus irá fazer 

Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer 

Então louve, simplesmente louve 

Tá chorando, louve, precisando, louve 

Tá sofrendo, louve, não importa, louve 

Seu louvor invade o céu 

Deus vai na frente abrindo caminho 

Quebrando as correntes, tirando os espinhos 

Ordena aos anjos pra contigo lutar 

Ele abre as portas pra ninguém mais fechar 

Ele trabalha pra o que nele confia 

Caminha contigo de noite ou de dia 

Erga suas mãos, sua bênção chegou 

Comece a cantar com muito louvor 

Com muito louvor, com muito louvor 

Com muito louvor 

A gente precisa entender o que Deus está falando 

Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando 

Basta somente esperar o que Deus irá fazer 

Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer 

Então louve, simplesmente louve 

Tá chorando, louve, precisando, louve 

Tá sofrendo, louve, não importa, louve 

Seu louvor invade o céu 

Deus vai na frente abrindo caminho 

Quebrando as correntes, tirando os espinhos 

Ordena aos anjos pra contigo lutar 

Ele abre as portas pra ninguém mais fechar 

Ele trabalha pra o que nele confia 

Caminha contigo de noite ou de dia 

Erga suas mãos sua bênção chegou 

Comece a cantar com muito louvor 

Com muito louvor, com muito louvor 

Com muito louvor 
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Hino da Vitória 

Cassiane 

Quem é o homem que teve o poder 

De andar sobre o mar 

Quem é ele que pode fazer o mar se calar 

No momento em que a tempestade vier te afogar 

Ele vem com toda autoridade e manda acalmar 

Quem é homem que teve o poder de fazer Israel 

Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho 

Fez caminho no meio do mar 

Para o povo de Israel passar 

Do outro lado com os pés enxutos 

Puderam cantar o hino da vitória 

Quando estiver frente ao mar 

E não puder atravessar 

Chame este homem com fé 

Só ele abre o mar 

Não tenha medo, irmão 

Se atrás vem Faraó 

Deus vai te atravessar 

E você vai entoar o hino da vitória 

Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar 

Chame logo este Homem para te ajudar 

É nas horas mais difíceis que ele mais te vê 

Pode chamar este Homem que ele tem poder 

Se passares pelo fogo, não vai te queimar 

Se nas águas tu passares, não vão te afogar 

Faça como Israel que o mar atravessou 

E no nome do Senhor um hino de vitória 

Do outro lado cantou 

500 Graus 

Cassiane 

Uma chuva diferente agora está se formando no céu 

Temporal de benção e poder 
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Um calor tão glorioso invade toda igreja 

500º de puro fogo santo e poder 

Pra fazer enfermidade desaparecer 

Pra fazer o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória está sobre a igreja 

A previsão de Deus diz que vai chover 

Vai chover línguas estranhas por todos os lados 

E desse temporal quero sair molhado 

Molhado e revestido por esse poder 

Agora o impossível vai acontecer 

É a promessa de Deus 

O fogo vai descer, por esse poder! 

É a promessa de Deus 

O fogo vai descer, por esse poder! 

Já começa acontecer 

Debaixo dessa chuva posso contemplar 

Aleluia daqui, Glória e aleluia de lá 

Inundando os irmãos 

Com a benção nas mãos 

Vejo milhares de anjos 

Vindo num imenso trovão 

Desse lado tem poder 

Desse lado tem vitória 

Aqui na frente tem irmãos 

Sendo batizados, dando glória 

Ali no meio o fogo cai 

Toda enfermidade não resiste e sai 

Pelo Santo nome de Jesus 

Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja 

Temporal de benção e poder 

Um calor tão glorioso está queimando o pecado 

Destruindo tudo que aflige você 

500º de puro fogo santo e poder 

E já fez enfermidade desaparecer 

E já fez o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória continua na igreja 

A previsão nos diz que ainda vai chover 

Vai chover línguas estranhas por todos os lados 

E desse temporal quero sair molhado 
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Molhado e revestido por esse poder 

Agora o impossível vai acontecer 

É a promessa de Deus 

O fogo vai descer, por esse poder! 

É a promessa de Deus 

O fogo vai descer, por esse poder! 

Já começa acontecer 

Debaixo dessa chuva posso contemplar 

Aleluia daqui, Gloria e aleluia de lá 

Inundando os irmãos 

Com a benção nas mãos 

Vejo milhares de anjos 

Vindo num imenso trovão 

Desse lado tem poder 

Desse lado tem vitória 

Aqui na frente tem irmãos 

Sendo batizados, dando glória 

Ali no meio o fogo cai 

Toda enfermidade não resiste e sai 

Pelo Santo nome de Jesus 

Ali no meio o fogo cai 

Toda enfermidade não resiste e sai 

Pelo Santo nome de Jesus 

500º de puro fogo santo e poder 

Preciso de Uma Benção 

Cassiane 

Já na alva luz 

Do dia raiar 

Lá estava a cena que me impressionou 

Um anjo preso a Jacó 

Que por sua benção lutou e jamais desistiu 

Não largava o anjo, ele muito insistiu 

Não sairia dali sem sua benção na mão 

De tanto ele insistir o anjo lhe tocou 

E abençoado ele foi 

Preciso de uma benção, não vou desistir 

Sem ela eu não vou sair daqui 
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Só saio quando o Senhor me tocar 

Não posso mais ficar sem te sentir 

Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim 

Faça Diferença 

Cassiane 

Pare e pense naquela multidão 

Que seguia Jesus por onde ia 

Apenas seguia 

Acompanhava os milagres que Ele fez 

O admirava em tudo o que dizia 

Mas apenas seguia, seguia 

Mas havia uma mulher que acreditava no milagre 

Foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré 

O publicano que subiu numa figueira para ver 

Jesus passar, e o recebeu em sua casa 

E aquele cego que clamou assim 

- Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim 

Faça a diferença 

Chega de ser multidão, seja uma benção 

Toque em Suas vestes, chame o nome dEle 

E o convide para entrar em sua casa 

Faça a diferença 

Tome uma atitude e receba a benção 

Veja o milagre do lado de dentro 

Deus não te chamou pra ser multidão 

Chegou a tua hora de romper 

E tomar posse do que Deus tem pra te dar 

Faça diferença, chega de ser multidão, seja uma benção 

Amigo Espírito Santo 

Cassiane 

Espírito santo, meu consolador 

Espírito santo, sabes quem eu sou e mesmo assim se importas comigo 
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E mesmo assim, moras em mim 

Tu és santo, tu és santo. 

Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? 

Tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo 

Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus 

Que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis 

Em todos momentos vem me convencer que sou dependente de Deus 

Não te afaste de mim, não te retires de mim 

Espirito santo, Espirito Santo de Deus 

Não te afaste de mim, não te retires de mim 

Espirito santo, Espirito Santo de Deus 

Meu amigo, meu abrigo (Tu es santo) 

Renovo (Tu es santo) 

Consolo (amigo Espírito Santo) 

Oferta Agradável a Ti 

Cassiane 

A tua palavra escondi 

Guardada no meu coração 

Pra eu não pecar contra Ti, Senhor 

A tua palavra escondi 

Minhas vestes no sangue lavei 

E das tuas águas bebi 

Pra ser uma oferta agradável a Ti 

Minha vida a Ti consagrei 

Meus dons e talentos são pra te servir 

Meus dons preciosos são seus 

Não vejo razão na minha vida sem Ti 

Tu és meu Senhor e meu Deus 

Assim como o fogo refina o ouro 

Vem Tua obra em mim completar 

Até que o mundo possa ver 

Tua glória em meu rosto brilhar 

A tua palavra escondi 

Guardada no meu coração 

Pra eu não pecar contra Ti, Senhor 
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A tua palavra escondi 

Minhas vestes no sangue lavei 

E das tuas águas bebi 

Pra ser uma oferta agradável a ti 

Minha vida a ti consagrei 

Meus dons e talentos são pra te servir 

Meus dons preciosos são teus 

Não vejo razão na minha vida sem Ti 

Tu és meu Senhor e meu Deus 

Assim como o fogo refina o ouro 

Vem tua obra em mim completar 

Até que o mundo possa ver 

Tua glória em meu rosto brilhar 

Até que o mundo possa ver 

Tua glória em meu rosto brilhar (2x) 

Vou Seguir 

Cassiane 

Se você já pensou em desistir 

Tenha fé, e não pare de sorrir 

Você vai ver que o inimigo não vai entender 

Que o crente até mesmo chorando ele canta porque 

Se chorar, chora nos pés do Senhor 

Tem Jesus como o teu consolador 

Teu sofrer, uma noite até pode durar 

Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã 

Então cante assim 

Vou seguir os passos de Jesus 

Vou levar comigo a minha cruz 

Se espinhos ferem os meus pés 

Eu vou descansar nos braços de Jesus 

Quando o crente está firme nos pés do Senhor 

Ele passa pela prova cantando louvor 

O inimigo se levanta, mas tem que cair 

O crente não deixa a cruz mas leva até o fim 

Se cair mil do seu lado ele não cede não 

Sempre está protegido por um batalhão 
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Deus dá ordens aos seus Anjos para proteger 

Bem guardado desse jeito, desistir por que? 

Com Cristo É Vencer 

Cassiane 

Eu sei que a tua vida por aí 

Não é tão fácil de seguir 

Mas avante você tem que ir 

Jesus é quem te ama e te quer bem 

Chuvas de benção Ele tem pra te dar 

Você tem que lutar e acreditar 

Que a vitória chegará 

Pois Jesus é teu escudo 

Então levante e use a sua fé 

Porque Jesus contigo é 

E n'Ele você pode tudo 

Não pense que a vida acabou 

Só lembre que você é vencedor 

Você não é ungido pra perder 

Com Cristo é vencer ou vencer 

Não diga que a vitória nunca vem 

Porque vitória pra você Deus tem 

Se o mar da vida em sua frente está 

Deus abre o caminho deste mar 

E você vai passar, e cantar de lá 

Só o Senhor é Deus 

O mar vai se fechar 

E exterminar os inimigos teus 

Todo Poderoso 

Cassiane 

Feche os teus olhos neste lugar 

E eleve o pensamento nas alturas 

E pela fé toque em Jesus 

Mas pra isso é preciso o romper da multidão 

A tua cura acontecerá 

Quanto tempo esperou não pare agora 
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Apenas um toque irá mudar 

O destino de tua vida, a tua história 

Jesus o filho de Davi está passando aqui 

Até a orla do vestido Dele faz curar 

Pois há virtude e há unção 

Toque agora, estenda a mão. 

O Todo Poderoso está aqui 

Cristo já está passando aqui 

Rompe a multidão e toque Nele 

Virtude sairá. 

O Todo Poderoso está aqui 

Cristo já está passando aqui 

Estenda a tua mão e toque Nele 

Ele vai te curar. 

Um certo dia uma mulher 

Já não tinha esperança ela chorava 

Ouviu falar o nome de Jesus 

esse nome poderoso que curava 

A esperança, nela voltou 

Pois naquela hora ali Jesus passava 

mas existia uma multidão 

ela rompeu, tocou nele e foi curada. 

Jesus o filho de Davi esta passando por aqui 

Minha Benção 

Cassiane 

Já na alva luz do dia a raiar 

Lá estava a cena que me impressionou 

Um anjo preso a Jacó 

Que por sua benção lutou 

E jamais desistiu 

Não largava o anjo ele muito insistiu 

Não sairia dali, sem sua benção na mão 

De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou 

E abençoado ele foi 

Preciso de uma benção não vou desistir 

Sem ela eu não vou sair daqui 
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Só saio quando o Senhor me tocar 

Não posso mais ficar sem te sentir 

Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim 

Preciso de uma benção não vou desistir 

Sem ela eu não vou sair daqui 

Só saio quando o Senhor me tocar 

Não posso mais ficar sem te sentir 

Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim 

Esconderijo do Altíssimo 

Cassiane 

Deus não vai deixar você no vento, 

Esta luta vai passar, ele hoje vai cessar todo o sofrimento... 

Alguém está dizendo: - Deus te esqueceu, que Deus te 

Abandonou, mas Deus não esquece os seus, não não. Esta luta vai 

Passar, ao teu lado Deus está ele não te deixa só. 

Refrão: 

E quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e 

Potestade têm recuar se esse Deus está na frente ele 

Garante a bênção 

Não adianta o inimigo trabalhar surgem onze mil pra te 

Derrubar você esta protegido, é escolhido dele 

Crente separado e por Deus ungindo sempre é guardado 

No esconderijo está nas mãos do grande Deus! 

Ele é o teu refugio, é tua fortaleza, ele é o teu 

Socorro, é o teu protetor ele é o altíssimo, guarda de 

Israel de toda terra ele é senhor! 

Seu nome está acima de todos os nomes ele faz 

Principados por terra caírem. E toda autoridade está 

Em suas mãos 

Está contigo nesta luta, vai até o fim... Vai contigo 

Até o fim. 

Se o inimigo se levantar contra ti, 

Deus te diz assim: 

Se passares pelas águas, elas não te afogarão. 

Se passares pelo fogo, ele não te queimará. 

Quebra o arco e corta a lança 

Queima os carros no fogo 

Aquietai-vos, ele é Deus 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 12 
 

É tremendo, é o todo-poderoso. 

Ele é o teu refugio é a tua fortaleza. 

Ele é o grande Deus 

Abraço do Noivo 

Cassiane 

Quantas vezes na terra afligida e humilhada, 

A noiva sofreu calada, foi aprisionada e jamais desistiu 

Cada lágrima da igreja o noivo colhia 

E esse cuidado cada vez mais crescia 

E a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria... 

E o noivo no céu preparando o paraíso 

Para encontrar sua noiva e lhe dar o infinito 

E do céu está a olhar...Ele vê sua noiva insistente e fiel, 

Guerreira nas batalhas para estar lá no céu 

Que não para de clamar e não cessa de dizer: Ora,vem Senhor Jesus! 

E a igreja, noiva amada, subirá...pra o seu Noivo encontrar... 

E eternamente o adorar...adorar... 

E eu verei os Seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome... 

E eu irei...e correrei ... e O abraçarei...e O abraçarei... 

A noiva amada adornada para o Noivo, no Santo dos santos, 

Adorando com os anjos 

Vai trocar as lágrimas pelo galardão 

Igreja amada em seu coração 

O inferno e a terra estremecerão, 

Ao som da trombeta e a igreja subirá 

Vai romper o infinito, e abraçar a Jesus 

Vai receber coroa em troca da cruz...Para sempre, para sempre... 

E nada jamais quebrará a aliança, 

Para sempre a igreja é santa; para adorar o Rei... o meu Rei! 

O Altíssimo, Tremendo e Digno, Mestre e Senhor; 

Adorado no universo, a Essência do amor 

A Estrela de manhã, Vencedor, Shekinah, vem e abraça este lugar 

Sinta,igreja,a presença marcante do Noivo 

O amor, a unção e o fogo 

Sinta o toque do Noivo...Sinta o abraço do Noivo! 

O Noivo vem, sim, Ele vem, pra buscar a noiva 

Que adornada, está preparada para subir ao céu em glória! (2x) 
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Falado: 

Assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente 

Assim há de ser a vinda do Noivo para encontrar Sua noiva 

E a noiva somos nós, lavados pelo sangue do cordeiro 

Cidadãos e herdeiros do céu! 

Então, prepara-te Israel, 

Prepare-te para encontrares com o Senhor teu Deus! 

Diga: Maranata, ora, Vem Senhor Jesus!! 

Vem, vem...o Noivo vem, vem, sim, Ele vem...aleluia...(2x) 

Vem, vem, vem... 

Vem,Tremendo e Digno, Mestre e Senhor; 

Adorado no universo, a Essência do amor 

A Estrela da manhã, Vencedor, Shekinah vem e abraça este lugar 

Sinta, igreja, a presença marcante do Noivo 

O amor, a unção e o fogo 

Sinta o toque do Noivo... 

Sinta o abraço do noivo... 

Sinta a presença do Noivo! 

Sementes da Fé 

Cassiane 

Nos braços do Pai eu vou repousar 

E crer nas promessas de Deus para mim 

E com oração eu irei plantar sementes da fé... 

E o meu louvor será como adubo 

Fará com que os frutos comecem crescer 

E as minhas lágrimas serão pra regar sementes da fé 

Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu 

E feridas se formaram sobre ti 

Saiba que Deus de ti não esqueceu 

Ele atende o teu pedido 

Você plantou e um novo tempo a ti chegou 

Pode adorar e exaltar ao Rei dos reis 

Porque hoje Ele traz a você 

Traz a cura, traz avivamento, traz solução 

Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos 

Pode colher que os frutos da fé que agora brotaram 

Imagine 
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Cassiane 

Imagine um lugar onde tudo é muito lindo 

Imagine um lugar onde não haverá dor 

Nem ódio e nem rancor, é o Céu pra onde eu vou 

Imagine você, voando com os Anjos 

Imagine você, andando pelas ruas 

De ouro e de cristal, como nunca viu igual 

Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá 

Não queria voltar, só pra ver o meu Rei 

Frente a frente com o Pai, só cantando assim 

Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria 

Imagine você num corpo transformado 

Imagine você falando com Abraão 

Isaque e Jacó, estaremos juntos lá 

Imagine você recebendo uma coroa 

Imagine você cantando num coral 

Um hino sem igual, um hino triunfal 

Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá 

Não queria voltar, só pra ver o meu Rei 

Frente a frente com o Pai, só cantando assim 

Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei 

A Cura 

Cassiane 

Eu quero mergulhar nos rios do espírito 

Entrar na dimensão do sobrenatural 

E onde esses rios me levarem eu irei 

E cada vez mais fundo eu mergulharei 

E aquilo que se fez deserto em mim florescerá 

E a terra seca, em mim, se faz manancial 

E poços,rios, vales dentro do meu coração, 

Cheios de águas vivas para sempre serão 

A cura logo vem 

Não há como impedir 

Os rios do espírito estão passando por aqui 

A nuvem da unção... 

Repousa sobre nós 

É hoje o dia de romper 
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Não há como impedir 

Hoje é dia de romper 

E eu recebo a unção de Deus 

Falado: 

Eu sinto senhor 

O mover das tuas águas 

Que purificam e cura 

Senhor eu quero sim mergulhar 

Mergulhar La no fundo dos teus rios 

Porque senhor eu quero conhecer 

O teu sobrenatural 

E onde esse rios me.... 

Recompensa 

Cassiane 

A obra do Senhor 

Ninguém pode parar 

Pois a porta que Ele abre 

Homem não pode fechar 

Por amor ao seu nome 

Muitos sofreram perseguições 

Foram levados para o fogo 

Lançados na cova de leões 

Mas Deus sempre levanta 

Servos que não têm medo 

Pois estão em oração 

Mesmo sendo perseguidos 

Não negaram ao seu Deus 

Deus protege sempre os filhos seus 

Se é Deus quem abre a porta 

Ninguém pode fechar 

Se te perseguem, não temas 

Isso logo vai passar, Deus vai te guardar 

Pois quem está com você 

É mais forte que o mal 

Não pare agora porque já está perto o final 

Deus por você vai lutar 

Se te perseguem, vão ser perseguidos 

Não adianta lutar contra os ungidos 
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Até no fogo ele entra com a gente 

Também na cova dos leões está presente 

Quem sofre por amor de Deus nunca padece 

Porque Deus sempre dá o escape e fortalece 

E quando morre vai direto para a Glória 

a recompensa é a coroa de vitória 

Nada vai calar a voz 

Nada pode parar nem deter o povo de Deus 

Porque Deus envia Anjos para nos guardar 

E o que promete Deus cumpre, não vai falhar 

E a porta que Ele abre homem não pode fechar 

Não Vou Me Calar 

Cassiane 

Olho e vejo, a descomunal muralha 

Olho e vejo, tão forte é o inimigo 

Zombam de mim, pensando que estou sozinho na guerra 

Mas sigo em frente, meus passos estão firmes 

Vou adiante, jamais vou recuar 

A promessa que Deus me fez, eu sei cumprirá 

Por mais que o sonho pareça impossível 

Não vou negociar a minha adoração 

O louvor de um fiel, tem o poder de uma explosão 

O louvor de um fiel, faz muralha ir ao chão 

Eu não vou me calar 

Eu não vou me calar 

Ao erguer a minha adoração o inferno cairá 

Eu não vou me calar 

Eu não vou me calar 

Ao erguer a minha adoração 

O inimigo saberá que Deus comigo está 

O inimigo esta pensando (ele vai desistir) 

O inimigo esta dizendo (ela não vai conseguir) 

Debaixo dos meus pés a muralha eu vou pisar 

Debaixo dos meus pés o inimigo vai estar 

Levanta-te e passar o jordão 

Entra na terra que te darei 

Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé 
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Será seu por herança, diz o senhor 

Ninguém vos poderá resistir 

Em todos os dias da sua vida 

Eu serei contigo e não te deixarei 

Nem te desampararei! 

Igreja Pequena 

Cassiane 

Me lembro com saudades e às vezes 

Meu coração chora 

Vai chegando a noite e eu não vejo a hora 

De ir para igreja adorar a Deus 

E quando chego olho pro altar 

Vejo o Pastor sentado 

Olhando pra igreja que está calada 

Vejo em seus olhos um olhar sofredor 

Por que se lembra com saudades 

Da primeira igrejinha 

Que era pequena e apertadinha 

E não existia luz pra clarear... 

Mas quando o pastor pregava 

O céu se abria 

A igreja orava e o poder caia 

Aquela que era igreja de oração 

Igreja pequena... Onde Deus falava... 

O poder caia e a sua igreja Jesus visitava 

Onde está agora, aquela igrejinha? 

O louvor subia e no mesmo instante 

O poder caia 

Eu sinto que esta igreja é como a de outrora 

As crianças cantam e também dão glórias 

E a mocidade é firme na fé 

E quando esta igreja clama 

O Senhor responde 

Descendo sua glória e o seu poder 

Fazendo milagre acontecer 

E hoje o pastor desta igreja 

Se encontra feliz 

Vai ensinando o que a Bíblia diz 

Mantendo sua igreja firme e fiel... 

E toda igreja em oração 

Prossegue prudente 

Em consagração marcham para frente 
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A igreja que ora vai morar no céu 

Eis-me Aqui 

Cassiane 

Holy Spirit come and Feel me 

Take Your place, Here I am... 

Santo espírito vem encher-me 

Faz a obra, eis-me aqui... 

Quero ser um instrumento,usado em tuas mãos 

Quero ser uma árvore para frutos produzir 

Quero ser o sal da terra e a luz pra iluminar 

Quero ver libertação atuar neste lugar 

Então começa na minha vida 

Eis-me aqui, Senhor,vem atuar 

Toma o vaso 

Quebra e molda 

Sou teu servo, eis-me aqui... 

Santo espírito, vem encher-me 

Faz a obra, eis-me aqui 

Óh Senhor, estou em tuas mãos 

Vem me encher, 

Teu servo está aqui. 

O Tempo Não Pode Apagar 

Cassiane 

O tempo não pode apagar 

Nem as ondas do mar, levar para longe 

Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus 

Arquiteto do amor 

Sei que não é tão fácil viver a dois 

Se há flores na estrada, há espinhos também 

O que mais me conforta é saber 

Que o amor nunca vai acabar 

O tempo não pode apagar nosso amor 
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Eu irei contigo para aonde for 

As muitas águas não poderão afogar 

O que Deus uniu não vai acabar 

O tempo não pode apagar nosso amor 

Eu irei contigo para aonde for 

As muitas águas não poderão afogar 

O que Deus uniu não vai acabar 

Avivamento 

Cassiane 

Senhor, aviva a tua obra 

Senhor, aviva a tua igreja 

Senhor, eu quero ver 

Eu quero ver o teu avivamento! 

Senhor, aviva a tua obra 

Senhor, aviva a tua igreja 

Senhor, eu quero ver 

Eu quero ver! 

Quero ver o teu avivamento aqui, senhor 

Salvação de almas, curas sobrenaturais 

Derramar da tua glória aqui neste lugar 

Eu quero ver o surdo ouvir 

Eu quero ver o cego ver 

Eu quero ver o coxo andar 

Eu quero ver almas sedentas de joelhos ao rei se entregar 

Eu quero ver o verdadeiro avivamento 

Eu quero ver o excelente avivamento 

Eu quero ver o verdadeiro avivamento 

É aquele que faz o pecador se arrepender 

Eu quero ver batismo com o teu santo espírito 

Eu quero ver crentes envolvidos pelo teu poder 

Como era na igreja primitiva 

Sei que hoje o teu milagre vai acontecer 

Por isso peço, meu senhor: vem e aviva! 

Por isso peço, meu senhor: vem e aviva! 

Por isso peço, meu senhor: vem e aviva! 

Tua obra! 
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Louve Sempre 

Cassiane 

Louve, sempre louve, louve exalte, ao Senhor 

Louve, louve mais, louve sempre, vencerás 

Enquanto você louva Deus te livra da prisão 

Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão 

Cadeias se abrirão, multidões se renderão 

Não olhe o teu problema e não pare de louvar 

Louve, sempre louve, louve exalte, ao Senhor 

Então louve, louve mais, louve sempre, vencerás 

Louve, exalte, adore, erga a voz e ofereça, 

Honra e glória, para aquele, que te livra da fornalha, 

Ele é aquele que te guarda até na cova dos leões 

E abençoa tua vida, ele acalma a tempestade, então... 

Louve, sempre louve, louve exalte, ao Senhor 

Louve, louve mais, louve sempre, vencerás 

Louve, louve, louve, louve... 

Louve ao senhor...louve sempre mais... 

Louve, louve, louve...que o inimigo cai... 

Louve sem cessar...louve de coração... 

Louve, louve, louve...muralhas cairão... 

Louve, sempre louve, louve exalte, ao Senhor 

Louve, louve mais, louve sempre, vencerás 

Louve, exalte, adore, erga a voz e ofereça, 

Honra e glória, para aquele, que te livra da fornalha, 

Ele é aquele que te guarda até na cova dos leões 

E abençoa tua vida, ele acalma a tempestade, então... 

Louve, sempre louve, louve exalte, ao Senhor 

Louve, louve mais, louve sempre, vencerás 

Quando você louva: Deus te livra da prisão 

Quando você louva: o inimigo cai ao chão 

Quando você louva: Deus te livra da prisão 

Quando você louva: Louve, sempre, louve.. 
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Festa No Céu 

Cassiane 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

 

Muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação 

 

Carros vão desgovernar e perder a direção 

 

A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar 

 

Foi arrancada daqui já está com Jeová 

 

Igreja fique ligada Jesus Cristo vem aí 

 

Fique como as prudentes, preparadas pra subir 

 

As provações deste mundo não se dá pra comparar 

 

Com aquelas maravilhas e a glória que tem lá 

Fogo Santo 

 

Fogo santo, santo fogo, fogo consolador 

 

É o que está descendo agora, fogo santo do Senhor 

 

Este fogo é poderoso, é fogo pentecostal 

 

Vai queimando o pecado, desfazendo todo mal 

 

Igreja fique ligada, muito fogo vai descer 

 

Até o crente gelado vai ser cheio de poder 

 

Este fogo purifica, santifica e faz o bem 

 

Quem está sentindo agora levante as mãos e diga amém 

 

Quando o povo de Deus ora põe o diabo pra correr 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 22 
 

 

Abre a boca então dê glória, Deus tem vitória pra voc 

Festa No Céu 

Cassiane 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

 

Muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação 

 

Carros vão desgovernar e perder a direção 

 

A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar 

 

Foi arrancada daqui já está com Jeová 

 

Igreja fique ligada Jesus Cristo vem aí 

 

Fique como as prudentes, preparadas pra subir 

 

As provações deste mundo não se dá pra comparar 

 

Com aquelas maravilhas e a glória que tem lá 

Fogo Santo 

 

Fogo santo, santo fogo, fogo consolador 

 

É o que está descendo agora, fogo santo do Senhor 

 

Este fogo é poderoso, é fogo pentecostal 

 

Vai queimando o pecado, desfazendo todo mal 

 

Igreja fique ligada, muito fogo vai descer 

 

Até o crente gelado vai ser cheio de poder 

 

Este fogo purifica, santifica e faz o bem 
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Quem está sentindo agora levante as mãos e diga amém 

 

Quando o povo de Deus ora põe o diabo pra correr 

 

Abre a boca então dê glória, Deus tem vitória pra voc 

Onde Jesus Mora 

Cassiane 

Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar 

Fazendo transparecer o seu interior 

Anda sem sentido, vive sem razão 

Machucado está seu coração. 

Mas chegou a hora de tudo terminar 

A dor vai embora, já pode cantar 

Sinta o seu coração explodir de emoção 

Jesus nele entrou. 

Onde Jesus mora não há tristeza 

Onde Jesus mora não há dor, não há choro 

Onde Jesus mora só existe alegria 

A gente canta todo dia 

É feliz quem tem Jesus no coração. 

Mergulhe 

Cassiane 

Ouço o som de um grande rio 

Muitas águas a jorrar 

Vem do coração de Deus 

Águas claras pra fazer 

O milagre acontecer 

Muitas águas de esperança. 

Sei que o rio vai passar 

Hoje aqui nesse lugar 

Vai romper o impossível 

Vejo a vida ressurgir 

No deserto um manancial. 

Deus envia um rio do seu trono 
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Para transbordar no meio da igreja 

E a multidão prostada em adoração 

Mergulha mais fundo, mais profundo para receber 

Santificação, a purificação, 

Intimidade, vestes novas de louvor 

Uma cura, um milagre, uma promessa 

O tempo esse é agora, começou. 

A sequidão do deserto não existe mais 

Veja você mesmo com seus próprios olhos 

São águas claras, que descem do trono de Deus 

É avivamento pra você e eu. 

Mergulha agora vai afundo 

Mais profundo no rio que nasce no coração de Deus 

Pra curar, santificar, renovar, libertar 

E a tua vida hoje transformar. 

Quero mergulhar, hoje quero mergulhar 

Meu senhor quero mergulhar 

No teu rio meu Senhor 

Quero mergulhar. 

Não Reclame 

Cassiane 

Nesta vida que você 

Vive enfrentando, sei que há 

Muitos espinhos pra pisar na caminhada 

E às vezes sem querer 

Você começa a reclamar 

Porque se cansa de lutar 

E não vê nada. 

A sua fé parece que se abala 

Na oração você se cala 

Acabou-se o argumento 

Escute o que eu te digo agora 

Não desista geme e chora 

Deus trará o livramento. 

Em vez de reclamar 

Comece a adorar 

Comece a exaltar 

Comece a louvar 
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Comece a clamar 

Quando você clama se ouve no céu 

Se Deus prometeu 

Ele vai cumprir, 

Quando está na frente 

Às portas vão se abrir 

Nosso Deus é forte 

Você vai vencer 

Nesse nome santo você pode crer. 

Se a luta é grande 

Ele é bem maior 

Ele quebra as cadeias 

Não te deixa só 

Se o inimigo vier te afrontar 

Ele ordena anjos para te guardar. 

Adore 

Exalte com a alma 

Proclame agora 

Sua benção chegou 

Não pare 

Prossiga 

Levante 

E diga que a vitória é sua 

Em nome do Senhor. 

Basta Uma Palavra 

Cassiane 

Vou contar-lhe a história de um coxo 

Que queria mergulhar sua agonia 

Nas águas de um tanque pra se curar, 

Mas chegar lá não podia 

Ajuda não conseguia 

Um amigo ele não tinha pra o levar 

Foi quando por ali passava o Homem de Nazaré 

Ele mandou doença embora, deu-lhe vitória 

E o pôs de pé 

Basta uma palavra, uma palavra apenas 

O mundo e seu sistema caem aos seus pés 

Não há enfermidade, nem peste ou fome 

É só chamar o Homem de Nazaré 
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Basta uma palavra e toda terra treme 

Em meio a densas trevas faz brilhar a luz 

Muralhas à sua frente vão cair, não temas 

É só chamar o santo nome de Jesus 

E hoje aqui está passando o Homem de Nazaré 

ele vai mandar doença embora, 

te dar vitória e te por de pé 

Basta uma palavra, uma palavra apenas 

O mundo e seu sistema caem aos seus pés 

Não há enfermidade, nem peste ou fome 

É só chamar o Homem de Nazaré 

Basta uma palavra e toda terra treme 

Em meio a densas trevas faz brilhar a luz 

Muralhas à sua frente vão cair, não temas 

É só chamar o santo nome de Jesus 

Rei Dos Reis 

Cassiane 

Não tinha aparência 

Nem uma beleza agradou os olhos de quem o viu 

Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens 

Foi assim que Ele surgiu 

Mas não foi desse jeito que João viu 

Quando arrebatado ao céu subiu 

Ele estava sobre um cavalo branco 

Seus olhos eram como chamas de fogo 

Com vários diademas em sua cabeça 

Tem um nome escrito que ninguém conhece 

Senão Ele mesmo 

Ele está vestido com manto salpicado de sangue 

Seguido pelo exército do céu 

Montados num cavalo com vestiduras brancas, 

Sim! João arrebatado viu 

Sair da sua boca uma espada aguda 

E na sua coxa está escrito assim: 

Rei dos reis e Senhor dos senhores 

Refrão 

Cristo, vitorioso 

Cristo, adorado 
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Cristo, o Cordeiro vivo está agora 

Transformado num corpo de glória 

Gloria, glória, glória 

Ele é o Todo-Poderoso, Rei da glória 

Aleluia, Aleluia 

Glórioso Cristo 

Aleluia, Aleluia 

Adorado Cristo 

De Uma Forma Diferente 
Cassiane 

 
Talvez você quisesse dar um tempo 

Abandonando o que Deus tem pra você 
Talvez sofreu um preconceito 

Do próprio irmão do lado que não soube te entender 
 

Talvez feriram o teu sentimento 
Te humilharam até enfraquecer 

Mas o passado não importa no momento 
Porque teu Deus hoje vai te surpreender 

 
Olha esse mar se abrindo agora em tua frente 

Deus vai te exaltar de uma forma diferente 
Deixa a dúvida de lado e passe acreditar 

 
Quando Ele fala cumpre, porque é promessa 

Quando Ele escolhe honra faz vencer a guerra 
A ordem já foi dada chega de chorar 

Quem te humilhou vai ter que te honrar 
A mesa está posta, pode se assentar 

De hoje em diante, é só glorificar 
E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo 

Aqui neste lugar 
 

Talvez feriram o teu sentimento 
Te humilharam até enfraquecer 

Mas o passado não importa no momento 
Porque teu Deus hoje vai te surpreender 

 
Olha esse mar se abrindo agora em tua frente 

Deus vai te exaltar de uma forma diferente 
Deixa a dúvida de lado e passe acreditar 

 
Quando Ele fala cumpre, porque é promessa 

Quando Ele escolhe honra faz vencer a guerra 
A ordem já foi dada chega de chorar 
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Quem te humilhou vai ter que te honrar 
A mesa está posta, pode se assentar 

De hoje em diante, é só glorificar 
E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo 

Aqui neste lugar 
 

Quando Ele fala cumpre, porque é promessa 
Quando Ele escolhe honra faz vencer a guerra 

A ordem já foi dada chega de chorar 
Quem te humilhou, vai ter que te honrar 

 
Quando Ele fala cumpre, porque é promessa 

Quando Ele escolhe honra, faz vencer a guerra 
A ordem já foi dada chega de chorar; 

Quem te humilhou, vai ter que te honrar 
A mesa está posta, pode se assentar 

De hoje em diante, é só glorificar 
E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo 

Aqui neste lugar 
 

E Deus vai se apresentar, 
Aqui neste lugar, aqui neste lugar 

 

Jesus Cristo Vem 

Cassiane 

A profecia já começa se cumprir 

vamos nos preparar pois o Rei Jesus já vem 

Como o profeta assim falou 

Prepara-te Israel pra encontrares com o teu Deus 

No sangue do cordeiro vamos as vestes lavar 

Porque com as vestes sujas lá no céu não vai entrar 

É necessário a igreja do senhor ficar atenta 

Pra o toque da trombeta escutar 

Vai ser só alegria para aquele que subir 

E haverá tristeza pra quem ficar aqui 

O anticristo vai reinar na terra 

A terra vai gemer até o fim. 

Mas na tribulação a igreja aqui não vai estar 

E muitos vão dizer que foi um disco voador 

Porque sumiu um povo desta terra 
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Mas foi meu Jesus que o levou 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

Vai acontecer o arrebatamento 

A igreja santa vai entrar no céu 

Dizendo santo, santo é o cordeiro que é fiel 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

E quem não seguiu Jesus na terra vai chorar 

O anticristo vem trazer destruição 

Mas a igreja amada lá no céu pra sempre vai cantar 

Santo é o cordeiro que venceu, Raiz de Jessé 

Conselheiro, Príncipe da Paz, Leão de Judá 

Alfa, Ômega, Princípio e o Fim 

Poderoso que nem mesmo a morte pode segurar 

Ancião de dias, Príncipe dos céus, Ele é Rei 

Montado em seu cavalo branco vem rasgando os céus 

Vem com seu exército celestial 

Vem arrebatar da terra todo aquele que é fiel. 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

Vai acontecer o arrebatamento 

A igreja santa vai entrar no céu 

Dizendo santo, santo é o cordeiro que é fiel 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

E quem não seguiu Jesus na terra vai chorar 

O anticristo vem trazer destruição 

Mas a igreja amada lá no céu pra sempre vai cantar. 

Santo é o cordeiro que venceu, Raiz de Jessé 

Conselheiro, Príncipe da Paz, Leão de Judá 

Alfa, Ômega, Princípio e o Fim 

Poderoso que nem mesmo a morte pode segurar 

Ancião de dias, Príncipe dos céus, Ele é Rei 

Montado em seu cavalo branco vem rasgando os céus 

Vem com seu exército celestial 

Vem arrebatar da terra todo aquele que é fiel. 

Falado: 

Ô aleluia! 

E lá no céu iremos cantar todos juntos com os anjos 

Adoraremos ao Rei dos reis de eternidade em eternidade 

(Santo), Aleluia 

(Santo), ô aleluia 

É o cordeiro, juntos lá no céu a igreja amada vai cantar 

(Santo), os anjos cantam 
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(Santo), a igreja vai cantar 

Juntos lá no céu a igreja amada vai cantar 

(Santo) 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

Vai acontecer o arrebatamento 

A igreja santa vai entrar no céu 

Dizendo santo, santo é o cordeiro que é fiel 

Jesus Cristo vem buscar seu povo 

E quem não seguiu Jesus na terra vai chorar 

O anticristo vem trazer destruição 

Mas a igreja amada lá no céu pra sempre vai cantar. 

Amém! 

Jesus Cristo Vem 

Ele vem! 

Jesus Cristo Vem 

Santo, Santo 
Cassiane 

 
Bendito é o cordeiro, filho de Deus 

Que venceu 
E que é Santo, Santo, Santo, é o Senhor 

 
Minha maior vontade, é ser levada por meu Mestre 

E esquecer desse mundo mau 
Ir pra um lugar bem distante 

Onde a paz reinará constantemente 
Onde iremos cantar sem cessar 

 
Não queres contemplar...tambem 

A gloria que será...ali 
E veja pelos olhos das fé, a herança que o Pai nos guardou 

Guardou uma morada..pra mim 
Guardou uma morada...pra ti 

Pra todos reunidos um dia catarmos assim... 
 

(coro cassiane) 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo 

Só Tu és Santo, Santo, Santo 
É o Senhor 

Por Amar Você 
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Cassiane 

Deus tem guardado você 

Com muito carinho 

E pronto está toda hora 

Pra te defender... 

Tem sido fiel, companheiro 

Pra você no caminho 

E em sua palma da mão Ele leva você 

Se as lágrimas molham seu rosto 

Saiba que é o Espírito Santo 

Veio enviado por Ele para te consolar 

E com muita sabedoria 

Enxuga seu pranto 

E te mostrar mais uma vez 

Como sabe te amar 

E quem Ele ama 

Jamais é esquecido 

Está protegido pelas suas 

Mãos e nessa vida é abençoado 

E na outra vida tenha a salvação 

Por amar você Ele manda um anjo 

Forte pra te defender faz brotar água da rocha 

Pra você beber 

É assim esse Deus 

Não deixa desamparado quem e servo seu 

Por amar você ele multiplica azeite para 

Sol e lua se preciso for no mar ele abri uma rua 

Por amor (2x) 

Ele faz de você hoje um grande vencedor 

Desemboca o Vaso 

Cassiane 

Jesus está procurando 

Vaso que quer transbordar 

E já está derramando 

Glória sobre este lugar 

Quem quiser ser renovado 

Comece a glorificar 

Se você quer ser usado 

Coloque agora a vida no altar. 
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Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

 

Recebe o óleo, recebe unção 

Recebe o renovo pro seu coração 

Recebe mais graça, recebe poder 

Recebe virtude pode receber 

Recebe o oleo que desce da glória 

Recebe o azeite que vem de Sião 

Recebe o milagre que vem lá do trono 

Recebe a resposta da tua oração. 

 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

 

Sinta o cheiro da glória 

Que invadiu este lugar 

Ouça o barulho do vento 

Soprando sobre o altar 

Como foi no Pentecostes 

Hoje eu posso imaginar 

ouço línguas repartidas 

O Espírito Santo está neste lugar. 

 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

 

Hoje vai ter renovo, hoje Deus vai curar 

Vai operar milagre aqui neste lugar 

Deixa o óleo te encher, deixa o fogo pegar 

Deixa o Espírito Santo te controlar 

Ele vai te envolver, Ele vai te tocar 

Deixa Ele agir, deixa Ele te usar 

Quem não for batizado ele vai batizar 

E quem não fala em línguas aqui vai falar. 
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Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

 

Recebe o óleo, recebe unção 

Recebe o renovo pro seu coração 

Recebe mais graça, recebe poder 

Recebe virtude pode receber 

Recebe o oleo que desce da glória 

Recebe o azeite que vem de Sião 

Recebe o milagre que vem lá do trono 

Recebe a resposta da tua oração. 

 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E comece agora a glorificar 

Dê glória e desemborca o vaso (3x) 

E seja cheio até transbordar. 

Meu Barco 

Cassiane 

O vento balançou, meu barco em alto mar 

O medo me cercou, e quis me afogar 

Mas então eu clamei, ao Filho de Davi 

Ele me escutou, por isso estou aqui 

O vento ele acalmou, o medo repreendeu 

Quando Ele ordenou, o mar obedeceu 

Não temo mais o mar, pois firme está minha fé 

No meu barquinho está, Jesus de Nazaré 

Se o medo me cercar, ou se o vento soprar 

Seu nome eu clamarei, Ele me guardará 

Não temo mais o mar, pois firme está minha fé 

No meu barquinho está, Jesus de Nazaré 

Se o medo me cercar, ou se o vento soprar 
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Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá 

Família Nas Mãos de Deus 

Cassiane 

Quando tudo desmoronar 

E se a força me faltar 

Ele ainda será meu deus 

Se o meu filho ainda não voltou 

Se na mesa o pão faltou 

Deus está vendo 

Não esqueceu 

E os que esperam no senhor 

Como águia subirão 

Renovados em jesus 

A promessa alcançarão 

Na minha casa irá brotar 

Um rio de águas novas pra curar 

A vida vai chegar 

Porque o meu deus trará 

A existência o que me fez sonhar 

Os meus celeiros irão transbordar 

A benção do senhor vai me alcançar 

O tempo de bonança vai chegar 

Minha família nas mãos de deus está 

O céu vai se abrir 

E sobre o meu lar deus vai fazer fluir 

Bençãos incontáveis, incomparáveis virão sobre mim 

Cachoeira de Poder 

Cassiane 

Se tem azeite tem o vaso 

Se tem o vaso tem o barro 

Se tem o barro tem oleiro 

Se tem oleiro tem preparo 

Se tem preparo tem fornalha 

Se tem fornalha então tem fogo 

E o que passa pela prova 
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Tem recebido vaso novo 

Deixa o fogo então pegar 

Cachoeira de poder 

Deixa o fogo então arder 

Veja o que Deus vai fazer 

Se tem o choro tem consolo 

Se tem consolo é o Santo Espírito 

Se tem Espírito tem fogo 

Que vai queimando o que é ímpio 

E este fogo está presente 

Vai aquecer o coração 

Deixa fluir a mão de Deus 

Com muito fogo e muita unção 

Fogo santo que limpa 

A impureza do pecado 

Fogo santo que queima 

As obras do diabo 

Fogo santo que lava 

E tira sua dor 

Fogo santo do Espírito 

Fogo abrasador 

Fogo Santo 

Cassiane 

(coro) 

fogo santo, santo fogo 

Fogo consolador 

é o que está descendo agora 

Fogo santo do Senhor 

Este fogo é poderoso, é fogo pentecostal 

Vai queimando o pecado, desfazendo todo o mal 

Igreja fique ligada, muito fogo vai descer 

Até o crente gelado vai ser cheio de poder 

(coro) 

... 

Este fogo purifica, santifica e faz o bem 

Quem esta sentindo agora, levante as maos e diga amém 

Quando o povo de Deus ora, põe diabo pra correr 
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Abre a boca, entao de glória, Deus tem vitória pra voce 

Muita Unção 

Cassiane 

Já está, nesse lugar, o maior nome que há 

Que põe a Terra nas mãos 

E lava seus pés no mar 

Já está nesse lugar, a unção que vai te abençoar 

Vai mandar todo o mal sair 

e a benção Ele vai te dar 

Pense na unção, veja a unção 

pregue na unção, louve na unção 

sinta a unção, ande na unção 

viva na unção, cheio da unção 

Sinta a unção que acaba de chegar 

está caindo como chuva, está enchendo este lugar 

sorria, cante, chore 

assentado ou em pé 

adore, é a unção 

é unção de Jeová! 

Enfrente a luta agora, pise em cima do leão 

rasgue o urso pelo meio, com a força de sansão 

tua vitória é certa, pode louvar, meu irmão 

é a unção, é a unção, é a unção! 

Está descendo aqui...É unção 

E nada pode impedir...é unção 

Sobre tua vida, meu irmão 

é a unção de Deus. 

Celebrarei 

Cassiane 

Fecho os olhos pra pensar 

O quão será maravilhoso 

A tristeza e a angústia não serão convidadas pra festa 

Num banquete celestial, eu ali cearei 

Adorando, exaltando 
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Ao Cordeiro santo que venceu 

Frente a frente o verei 

Junto com os querubins e serafins 

Prostrado adorarei ao Eterno que irá reinar 

Anjos e o Arcanjo cantarão eternamente 

Santo, Santo! Santo, Santo é o Senhor! 

Celebrarei, tudo novo celebrarei 

E num lindo coral cantarei 

Bendito é o que vem em nome do Senhor 

Voarei, com os Anjos eu voarei 

E do eterno Rei ouvirei 

Vem receber tua coroa, filho você venceu 

Num banquete celestial, eu ali cearei 

Adorando, exaltando 

Ao Cordeiro santo que venceu 

Frente a frente o verei 

Junto com os querubins e serafins 

Prostrado adorarei ao Eterno que irá reinar 

Anjos e o arcanjo cantarão eternamente 

Santo, Santo! Santo, Santo é o Senhor 

Celebrarei, tudo novo celebrarei 

E num lindo coral cantarei 

Bendito é o que vem em nome do Senhor 

Voarei, com os Anjos eu voarei 

E do eterno Rei ouvirei 

Vem receber tua coroa, filho você venceu 

Maranata, maranata 

Ora vem Senhor Jesus 

Como som de muitas águas 

Eu já posso ouvir, chamar o meu nome 

Maranata, maranata! 

Ora vem Senhor Jesus 

Como som de muitas águas 

Eu já posso ouvir, chamar o meu nome 

Celebrarei, tudo novo celebrarei 

E num lindo coral cantarei 

Bendito é o que vem em nome do Senhor 

Voarei, com os anjos eu voarei 

E do eterno Rei ouvirei 
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Vem receber tua coroa, filho você venceu (2x) 

Venceu, você venceu 

Dia Inesquecível 

Cassiane 

O dia que nascia 

Seria para sempre inesquecível 

O Mestre já sabia 

Que a profecia então se cumpriria 

Que com um beijo Judas trairia 

Aquele que veio mudar as nossas vidas. 

E ao cair da tarde, 

No monte um clamor já se ouvia 

O Mestre então dizia: 

"Oh! Pai passa de mim esta agonia" 

Aproximam-se meus inimigos, a hora então chegou 

E o inferno será vencido, assim diz o meu Senhor 

E levaram meu Jesus, crucificaram numa cruz 

O véu do templo se rasgou o dia negou sua luz 

E mataram meu Jesus 

Mas ao terceiro dia o anjo surpreendeu Maria 

Ele não está aqui, Ele já ressuscitou 

A morte não venceu meu Jesus 

A dor de ser pregado na cruz 

Não foi bastante para deter 

Aquele que tem todo poder 

Solução pra quem precisar 

Nome que acalma o mar 

Muralhas vão por terra cair 

Todo mal não vai resistir 

Quando então este nome chamar 

Jesus... Nome que liberta 

A vitória é certa 

Todo Poderoso Ele é 

Jesus... Ele é Majestade 

Acalma a tempestade 

Se o gigante se levantar 

Pode então esse nome chamar! 
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Jesus 

Santo É o Senhor 

Cassiane 

Breve o céu vai se abrir e ninguém vai impedir 

Pro encontro eterno com o noivo a igreja vai subir 

Nos portais da glória ver a festa 

Quando a noiva santa lá chegar 

É a visão mais linda da história, eu quero estar lá 

Eu vou ver a mesa preparada, vou ouvir o som angelical 

São os anjos adorando a Cristo num grande coral 

Ao cordeiro que venceu a morte 

Seja honra glória e o louvor 

Sobre o trono eu vou contemplar a face do Senhor 

Ele vai dizer:"Vinde benditos de meu Pai 

Adentra para o gozo do seu novo lar 

Chegou a hora e a coroa da vitória 

Agora eu vou te entregar." 

Novo corpo, novas vestes, novo nome ganharei 

E as maravilhas do meu lar vou avistar 

E sobre as ruas de ouro eu vou poder andar 

Vem o dia, vem a hora, de ser arrebatado 

E daqui ser tirado, vai ser dia de vitória 

Vem o dia, vem a hora, não desista agora 

Leve a tua cruz, pois Maranata 

Ora vem Senhor Jesus 

Ora vem Senhor Jesus 

Vou ouvir a voz dos anjos, e arcanjo adorando 

E o coral todo de branco cantando: "Santo é o Senhor" 

Eu vou ver o rio da vida, e o cordeiro a reinar 

Sobre o trono assentado está o filho de Jeová 

Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor 

Só adoração pra sempre em frente ao trono do Senhor 

Nunca mais o sofrimento, nunca mais desilusão 

Santo, Santo, para sempre cantaremos em Sião 

Santo é o Senhor, Santo é o Senhor 

Tremendo e Santo é o Senhor 

Santo é o Senhor, Santo é o Senhor 

Tremendo e Santo é o Senhor 
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Declamação: 

E naquele dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima 

E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor 

Porque as primeiras coisas são passadas 

Ele é o Alfa o Ômega, o princípio e o fim 

E aquele que vencer, será vestido de vestes brancas 

E de maneira nenhuma Ele riscará o seu nome do livro da vida 

Quero Encontrá-lo 

Cassiane 

Quero encontrá-Lo 

Quero encontrá-Lo 

Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus 

Quero encontrá-Lo 

Eu quero ver o pai da fé 

Admirar por ser fiel 

Por ter nos feito filho da herança 

Sim, quero ver Moisés 

E Josué, grande guerreiro 

Mas quando no porvir eu adentrar 

Primeiro eu quero Te encontrar 

Quero encontrá-Lo 

Quero encontrá-Lo 

Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus 

Quero encontrá-Lo 

Eu quero ter o prazer 

De sentar e ouvir de Gideão 

Suas experiências com Deus diante do seu povo 

Eu quero estar com Daniel 

Com Jeremias e Isaías 

Mas quando lá no céu eu adentrar 

Primeiro eu quero Te encontrar 

Quero encontrá-Lo 

Quero encontrá-Lo 

Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus 

Quero encontrá-Lo 

Quero Te contemplar, Senhor 
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Ver Tua face 

Eu quero Te engrandecer, Senhor 

Eu quero estar junto Ti 

Quero Te encontrar 

Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus 

Quero encontrá-Lo 

Quero encontrá-Lo 

Quero encontrá-Lo 

Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus 

Quero encontrá-Lo 

A Glória do Senhor 

Cassiane 

Vai acontecer algo diferente neste lugar 

Sinto o mover do Espírito Santo sobre o ar 

Vejo o milagre acontecendo 

Muitos vão sair dizendo 

Que o céu desceu na terra hoje aqui 

A glória do Senhor se revelou 

O inimigo não suportou 

Ele teve que fugir 

Se você nunca contemplou a glória de Deus descer 

Se prepare porque hoje você vai ver 

O sobrenatural acontecer 

Se você nunca contemplou a glória de Deus descer 

Se prepare porque hoje você vai ver 

O movimento com os teus olhos veja 

Deus sacudindo a igreja 

A glória do Senhor já inundou este lugar 

Há um banquete pronto então comece adorar 

A presença do Deus vivo já está entre nós 

Sinta a sua glória, ouça a sua voz 

A glória do Senhor já inundou este lugar 

Há um banquete pronto então comece adorar 

A presença do Deus vivo já está entre nós 

Sinta a sua glória, ouça a sua voz 

Como o som de muitas águas 

Bradando forte, enchendo a casa 
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Estremecendo os alicerces 

É sua glória se espalhando 

A shekinah, é fogo santo 

É Deus tremendo que nunca muda 

Receba agora, é glória pura 

A voz de Deus está bradando: 

Filho, hoje eu vou te envolver 

Se envolva na minha glória 

Se envolva na minha glória 

Na minha glória 

Na minha glória 

Na minha glória 

Se envolva na minha glória 

Na minha glória 

Na minha glória 

Na minha glória 

Se envolva na minha glória 

A glória do Senhor já inundou este lugar 

Há um banquete pronto então comece adorar 

A presença do Deus vivo já está entre nós 

Sinta a sua glória, ouça a sua voz 

A glória do Senhor já inundou este lugar 

Há um banquete pronto então comece adorar 

A presença do Deus vivo já está entre nós 

Sinta a sua glória, ouça a sua voz 

Como o som de muitas águas 

Contigo Está 

Cassiane 

Todas as vitórias Jesus conquistou 

Um exemplo a ser seguido por milhares 

E no peito um sentimento de seguir a sua história 

A sua cruz... ninguém conseguiu suportar! 

Meu Mestre... Chorou... Sozinho... Ficou... 

A noite estava triste, 

E caminhava o Filho de Deus 

Para morte e salvação dos filhos seus 

Sozinho e chorando, ele suplicava a Deus 

Se possível for, passa de mim... 
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Este cálice... Oh! Meu Pai! 

E um alto preço ele pagou, 

Lágrimas de sangue... ele chorou... 

E naquela cruz, todo o meu pecado 

Ele levou, e perdoou... 

E quando o inferno pensava que havia vencido 

Os anjos cantavam "Jesus está vivo" 

A morte não pôde segurar o meu Rei... 

Ele venceu! 

Venceu e hoje está aqui pra te abençoar 

A tua bênção hoje Ele vai entregar 

O inimigo não pode a tua vida tocar 

Porque Deus contigo está 

Contigo está... 

A vitória que Jesus conquistou na cruz 

Contigo está... 

A unção que tem poder 

Pra tua vida transformar 

E todo mal tem que sair 

Contigo está ... 

Autoridade e poder para vencer 

A resistência do inimigo 

E com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer 

Basta você crer 

Sou Um Milagre de Deus 

Cassiane 

Muitas vezes pensei em parar 

Quantas vezes pensei: É o meu fim 

Mas eu conheço um Deus que sempre me amou 

E o seu filho por mim entregou 

Ele mudou minha história, me deu a vitória 

E hoje canto, a Ele dou glória 

Estou firmado na rocha da minha salvação 

Me levantou, restaurou minha vida 

Me deu esperança, mostrou a saída 

Ele é meu rei e Senhor 

Dono do meu coração 

Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim 

Sou vencedor, nada vai me impedir 
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De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim 

Sou milagre de Deus 

Ando por fé e não pelo o que vejo 

Ele me dá asas para voar 

Sobre os montes da tribulação 

Nele eu sou muito mais que campeão 

Ele mudou minha história, me deu a vitória 

E hoje canto, a Ele dou glória 

Estou firmado na rocha da minha salvação 

Me levantou, restaurou minha vida 

Me deu esperança, mostrou a saída 

Ele é meu rei e Senhor 

Dono do meu coração 

Dono do meu coração 

Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim 

Sou vencedor, nada vai me impedir 

De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim 

Sou milagre de Deus 

Ando por fé e não pelo o que vejo 

Ele me dá asas para voar 

Sobre os montes da tribulação 

Nele eu sou mais que campeão 

Em Jesus... eu sei que sou, eu sei que sou 

Não vivo eu, (mas o meu) Cristo vive em mim 

Sou vencedor, nada vai me impedir 

De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim 

Sou milagre de Deus 

Ando por fé e não pelo o que vejo 

Ele me dá asas para voar 

Sobre os montes da tribulação 

Nele eu sou mais que campeão 

(Em Jesus, Em Jesus) 

Sou Milagre de Deus 

Forte Campeão 

Cassiane 

Saia deste grande abismo 

Deste mar de solidão 

Deus não te fez pra isso, 
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Pra viver na escravidão 

Olhe para o céu 

Ninguém foi capaz de suportar 

A cruz como o meu Jesus 

Derramou seu sangue puro 

E por isso eu asseguro 

Se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer 

(Coro) 

Ele vai abrir a porta pra você 

Igual a Jesus Cristo não há 

Pode transformar todo o teu ser 

Ele é o Leão da tribo de Judá 

O inferno se levanta pra cair 

O mal não pode resistir 

Todo poder está em suas mãos 

Pra fazer do fraco um forte campeão 

Abra o coração 

Deixa Jesus encher todo teu ser 

Ele te ama e quer cuidar de você 

Jesus é fiel 

Nova criatura em Cristo você será 

Vai mudar a sua vida, cicatrizar toda ferida 

Mais que vencedor o Senhor te fará, 

Pode acreditar 

(Repetir Coro) 

Ele Tem Poder 

Cassiane 

Deus tem um plano traçado pra tua vida 

Nada pode impedir a sua mão 

Ele sempre está disposto a mandar vitória 

Ele diz: "é o momento de agir 

e uma providência vou mandar 

aqui neste lugar" 

(Coro) 

Quando Deus decretar a tua vitória 

Sai da frente toda potestade, toda incredulidade 
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Ele ainda é o mesmo não é homem pra mentir 

Coisas que não são Ele ordena e faz existir 

E não adianta o inferno inteiro levantar 

Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová 

Quando Ele entra na guerra é pra vencer 

Ele tem poder, dá vitória pra você 

Volta para: Ele diz: "é o momento de agir 

 

(Coro) 

Eu sei que toda a enfermidade hoje vai ter que sair 

Ordene agora e veja o inimigo fugir 

Pois Deus está presente aqui neste lugar 

Eu sei que de mãos vazias não sairemos daqui 

Levante as mãos agora para receber 

E veja o impossível aqui acontecer 

(Coro) 

Tempo de Excelência 

Cassiane 

Quantas vezes já chorei 

Sem saber o que fazer, pra onde ir 

Quantas provas eu passei 

Mas não desisti, estou aqui 

Momentos de dor e aflição 

Pensei que era o meu fim 

Mas Deus me estendeu a Sua mão 

Me levantou e escreveu uma nova história pra mim 

Nunca mais serei o mesmo 

Novo tempo estou vivendo, de excelência e alegria 

De renovo e comunhão com Deus 

Eu não vou mais olhar pra trás 

Pois eu sei do que Deus é capaz 

Alegra o coração, tira toda dor 

Enche de unção e faz mais que vencedor 

Um novo tempo estou vivendo 

Novo tempo de restauração 

Plantei esperança, e vou colher conquista 
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Vejo pela fé Deus entrar em ação 

É tempo de viver o melhor de Deus 

Tomo posse do que Ele me prometeu 

É tempo de seguir em frente e esquecer o que passou 

Refrão: 

É tempo de cantar, a noite já passou 

Esse é o meu momento, um novo dia já raiou 

É tempo de cantar, acabou a solidão 

O deserto ficou pra trás 

Recebo de Deus um novo tempo pra viver 

Tempo de Excelência 

Ponte: 

Esse é um novo tempo 

Esse é o tempo de Deus 

Tempo de andar em vitória 

Tempo de ser cheio da unção 

Tempo de sair do cativeiro 

Tempo de se levantar e adorar 

Tempo de ser livre por inteiro 

É tempo de recomeçar 

Refrão: 

É tempo de cantar, a noite já passou 

Esse é o meu momento, um novo dia já raiou 

É tempo de cantar, acabou a solidão 

O deserto ficou pra trás 

Recebo de Deus um novo tempo pra viver 

É Tempo de Excelência 

Não Negue a Jesus 

Cassiane 

Você diz que o coração não aguenta mais 

E olhando no relógio, marca a hora de parar 

O seu corpo está cansado de tanto caminhar 

Numa estrada que é tão longa 

E difícil de andar 

Mas eu quero te dizer 

Que acima de você 

Há um Deus que tudo pode, tudo vê 

É ele quem determina a hora de parar 
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É ele quem manda seus anjos para te guardar 

Se na cova dos leões tiveres que entrar 

Olhe para o seu lado que Deus lá está 

Se a fornalha está aquecida 

E querem te jogar 

Não duvide o quarto homem 

Vai te ajudar 

Se pedirem sua cabeça 

Por Deus não negar 

Olhe para o céu e veja os anjos a voar 

Jesus cristo levantando do seu trono branco 

Inclinando sua cabeça pra poder te ouvir 

Você olhando pra todos os lados 

O inimigo pensa que venceu 

Então respira fundo ajoelhado 

Com lágrimas nos olhos, você diz assim 

Não nego a Jesus 

Não nego a Jesus 

Não nego a Jesus 

E uma festa no céu vai acontecer 

Jesus de braços abertos esperando você 

Não negue a Jesus 

Não negue a Jesus 

Ele é a força que te faz vencer 

Na palma de suas mãos ele leva você 

Promessas de Deus 

Cassiane 

Quando leio as escrituras eu começo a meditar 

Na história de um homem, que foi traído 

E perseguido por seus irmãos 

Foi vendido e humilhado 

Mesmo assim não reclamou 

E José foi levado ao Egito era um plano do senhor... 

Grandes sonhos Deus lhe deu 

Que o iria exaltar... 

Quem tem promessa não morre 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 49 
 

Esta é a palavra do Senhor Jeová 

Vem Espírito de Deus, agir neste lugar 

Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim 

Te imploro, oh! meu Deus, vem derramar 

A tua unção hoje aqui! 

E com autoridade eu vou profetizar 

No nome de Jesus eu sei que há poder... 

E o que ele prometeu vai acontecer! 

Mesmo que o inferno tente roubar 

Tudo o que o Senhor planejou 

Nos escolhidos de Deus 

Ele não pode tocar! 

O céu se move e a vitória 

Vem de Jeová! 

Vem espírito de Deus 

Espírito de Deus 

Deus Tem Poder 

Cassiane 

Eu não vou parar de navegar 

Nãa vou me desesperançar com Jesus 

E se a mais forte onda desse mar 

Me alcançar, ainda vou com Jesus 

Se as forças me deixarem só 

E a luz do dia já não ter 

Maus pensamentos me invadirem 

Descansarei 

Descansarei naquele que me fez bem mais que vencedor 

Confio no Senhor 

Quem confia em Deus jamais perde a batalha 

Sua fé não falha, Deus nos faz vencer 

Tormenta vira brisa, noite vira dia 

Deus tem poder 

O inimigo atenta mas tá derrotado 

O crente em Jesus, no sangue é lavado 

Deus é poderoso e não vai deixar 

O crente perder 

Não desista amigo, põe a fé em cristo 
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Pois fazendo isso serás vencedor 

Diante de seus olhos muitos cairão 

Mas Deus segura firme o seu coração 

Há Uma Saída 

Cassiane 

Bem distante eu te vi, parado a beira do caminho 

Cabisbaixo e sem direção 

Se sentindo tão sozinho 

Coração batendo angustiado em seu peito 

Você vive maus momentos 

É todo dia a mesma coisa e você se cansou, de tanto sofrimento 

Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar, você deste vento 

Se a fúria do inimigo contra ti se levantar 

Ele ordena anjos poderosos para te guardar 

Foi ungido. foi remido e separado pra vencer 

E reinar com Ele 

Deus vai na frente garantindo a vitória para o filho seu 

Quebrando as correntes, sujeitando o inimigo porque Ele é Deus 

Faz sair água da rocha 

Com este Deus não há quem possa 

Não há como o nosso Deus 

Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó 

Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só 

Faz a morte virar vida, pra tudo tem um saída 

Não há Deus como este Deus 

Refrão 

Eloim, El Shaday, Adonai, Adore o nome dele 

Ele é Deus verdadeiro 

Ele te amou primeiro, te levanta deste chão 

Eloim, el Shaday, Adonai, adore o nome dele 

Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída 

Faz de ti um campeão 

Lugar de Glória 
Cassiane 

 
Muito em breve 

Conhecerei a cidade do meu grande Rei 
Cidade Santa, feita por suas mãos 

Mãos essas que um dia, foram pregadas numa cruz 
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Posso até imaginar 
Que voarei ao encontro do santo lugar 

Lugar de glória, lugar tremendo 
Onde todos nós iremos nos encontrar 

Para uma festa 
 

Eu verei o Pai Abraão e também os meus irmãos 
Que um dia por amor, a Cristo morreram 

Passarei por milhares de anjos 
Adorando diante do trono 

Cantando um só hino, em adoração 
Ao Rei Jesus 

 
Dores não haverá 

Só alegria, fluindo por todos os lados 
Lá não irá se falar em morte ou fome 

A morte Ele venceu 
Dando-nos vida eterna com Ele 

Com meu senhor cearei 
E dos meus olhos, toda lágrima Deus limpará 

E a tua face verei 
Rosto mui lindo, queirá iluminar 

A imensidão do céu, que irei morar 
 

Final: Aleluia, aleluia 
oh, uh, oh, uh, exaltado 

é o Senhor 
Oh, uh, oh... 

Aqui Tem Glória 

Cassiane 

Esse lugar está cheio de glória 

O homem de branco está aqui 

Seus pés são como latão reluzente 

É o filho de Deus que está presente 

Quem estiver ligado já pode sentir... 

Os seus olhos são como chama de fogo 

E o seu rosto brilha muito mais que a luz 

Ele veio pra te dar vitória 

Meu irmão receba agora 

Pois este homem é Jesus! 

Aqui tem glória, glorifica irmão 

É glória que sobe, é gloria que desce 
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É fogo e unção 

É tanta glória, eu vejo glória, aqui tem glória 

É glória, glória, glória sobre o altar 

Só ouço glória, glória em toda a igreja 

E faz o templo abalar! 

É tanta glória eu vejo glória, aqui tem glória 

É glória, glória, glória sobre o altar 

É muita glória, glória em toda a igreja 

Deus está neste lugar! 

O inimigo se levanta, ele é o enganador 

Mais não adianta, a igreja é do Senhor 

O inimigo não suporta, uma igreja que glorifica 

Se ele não sair da frente, a igreja vai passar por cima! 

Glória... Deus está aqui 

Glória... E vai operar 

Glória... É só você glorificar 

Glória... está caindo aqui 

Glória... Sobre este lugar 

Glória... sinta esse fogo te queimar 

É glória, glória de Jeová! 

Cristo Ou Barrabás 

Cassiane 

Estando ele ainda; falando; chega de repente à multidão... 

Com ela; ia, judas e apenas um beijo... 

Inicia a triste cena de uma, traição... 

Prenderam meu jesus; como bandido fosse... 

Procurando algo que o condenasse... 

Mas nada conseguiram encontrar... 

Meu jesus, como ovelha muda; se deixou crucificar... 

"cristo ou barrabás..." 

"a quem querem que eu solte?..." 

"cristo ou barrabás..." 

"qual vai conhecer a morte?..." 

"solte barrabás..."; gritava alucinada a multidão... 

"crucifica cristo, crucifica-o; então..." 

Rasgaram suas vestes e sobre elas, lançaram sorte... 

Coroa de espinhos; iniciou o ritual de morte... 
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Em meio a tanta dor, jesus os perdoou... 

E entregou, ao pai; o seu espírito, e assim expirou... 

A terra estremeceu; o sol não mais brilhou... 

O véu do templo, de alto a baixo; se rasgou... 

O inferno começou a comemorar... 

O inimigo achava que; agora, iria reinar... 

Foi quando; de repente, o inferno parou; 

E um grande barulho, lá se escutou... 

Eram os passos marcantes de um vencedor... 

Jesus está vivo; ele ressuscitou... 

(refrão) 

(1x) ressuscitou; nem mesmo a morte o segurou... 

Ressuscitou; o véu do templo se rasgou... 

Ressuscitou; a terra inteira estremeceu... 

Ele ressuscitou... 

Ressuscitou; pra mudar a minha história... 

Jesus está vivo... 

Hoje, eu posso cantar; sou livre... 

Livre; livre... 

Ressuscitou; nem mesmo a morte o segurou... 

Ressuscitou; o véu do templo se rasgou... 

Ressuscitou; a terra inteira estremeceu... 

E ele ressuscitou... 

Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou... 

Meu mestre ressuscitou... 

Cordeiro santo que venceu; te adoro... 

Amado rei; filho de deus... 

Te exalto... 

(2x) pelo que és me renderei aos teus pés... 

Só tu és santo... 

Santo... 

Interlúdio 

(1x refrão) 

(3x) ressuscitou... 

E ele ressuscitou... 

O meu mestre ressuscitou... 

Deus Responde 
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Cassiane 

Não deixe que as lutas venham apagar 

O brilho e a alegria que há em voce 

não deixe que as muralhas que à sua frente estão 

te impeçam de ser mais que vencedor 

O Deus que voce serve nao mudou 

O Deus que voce serve tem poder 

Pra te fazer passar por esse mar 

e de lá então cantar, 

O hino da vitória 

E quando voce clama, coração contrito, triste e ferido 

Deus responde, Ele é Deus! 

E quando ele ordena a benção, o inferno treme 

as portas se abrem, 

Ele é poderoso, Ele é Deus! 

Chuvas de Deus 

Cassiane 

No deserto do teu coração, em meio à sequidão 

O Senhor pode fazer brotar águas que curam... 

Essas águas têm poder de restaurar e lavar qualquer impureza 

Seja qual for o tamanho da tua sede 

Hoje, se o que te soprou, foram marcas de coração ferido 

Hoje, Deus determinou mudar o teu viver 

O Senhor vai derramar chuvas de purificação 

Tua terra será fértil para frutos bons 

Se você crer, do céu caíra e regará o teu coração... 

Serão chuvas de restauração 

Chuvas de consolação 

Chuvas de libertação 

Chuvas de transformação 

Chuvas de bênçãos celestiais 

Chuvas de dons espirituais 

Chuvas de vitória, de unção, poder e glória. 

O Nazareno 
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Cassiane 

Certo dia Ele esteve aqui, 

E como simples homem padeceu 

Como Cordeiro foi sacrificado 

Se esvaziou da glória sendo Deus 

Mas um dia Ele voltará, 

E o seu povo reconhecerá 

Assentado em um cavalo branco, 

Sobre o monte ele descerá. 

'Todo olho o verá, 

Todo joelho se dobrará, 

E toda língua confessará: ''Jesus é o Senhor!'' (2x)' 

O Nazareno, Sobre o monte pisará. 

O Nazareno, Á Israel vem libertar. 

O Nazareno, Com a igreja vencerá. 

O Nazareno, vem dessa vez para reinar. 

O Nazareno, Todos irão reconhecer. 

O Nazareno, É d'Ele todo o poder. 

O Nazareno, Que de Judá é o Leão. 

O Nazareno, vem com espada em sua mão. 

Um dia o homem que o crucificou, 

Terá que aos seus pés reconhecer 

Que Ele é o guarda de Israel 

Só Ele poderá o defender 

O Cordeiro se tornou Leão, 

Pra derrotar o terrível dragão 

O diabo vai ter que dizer 

Que O Nazareno tem todo poder. 

O Nazareno, Sobre o monte pisará. 

O Nazareno, Á Israel vem libertar. 

O Nazareno, Com a igreja vencerá. 

O Nazareno, vem dessa vez para reinar. 

O Nazareno, Todos irão reconhecer. 

O Nazareno, É d'Ele todo o poder. 

O Nazareno, Que de Judá é o Leão. 

O Nazareno, vem com espada em sua mão. 

No armagedon, O Nazareno vem ! 

No armagedon, Libertar também! 

No armagedon, Vem pra guerrear.! 
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No armagedon, Ele descerá. 

No armagedon, Com os anjos seus. 

No armagedon, O filho de Deus. 

No armagedon, Contra todo Mal. 

No armagedon, A vitória Final. (2x) 

O Nazareno vem! 

Ele vem, Ele vem com todo poder. 

O Nazareno vem! 

Gritai 
Cassiane 

 
Um grande desafio nas mãos de Josué, 
Valentes valorosos convocados pela fé. 

Uma grande muralha, um gigante a vencer, 
Mas Deus já coordenava um povo cheio de poder. 

Logo aconteceria um fenômeno do céu, 
Deus honrou naquele dias um povo que foi fiel. 

 
As trombetas ecoaram e aquele povo ali marchou, 

Sete dias, sete voltas a cidade rodeou. 
Uma explosão de glória e o milagre aconteceu, 

Houve um grito poderoso... Foi a arma que Deus deu. 
 

Gritai, que as muralhas romperão. 
Gritai, se despedaçarão no chão. 

Gritai, que a terra vai estremecer, 
O que Deus prometeu pode receber. 
Gritai, que todo inferno hoje vai cair. 

Gritai, que Jericó não vai subsistir. 
Gritai, que essa luta terá que cessar 
E o teu inimigo em pó vai se tornar. 

 
Gritai, que as portas vão se abrir, 

Você vai conseguir alcançar o milagre que buscou. 
Gritai, que a bênção vai chegar, na fé vai conquistar 

O que deus prometeu vai se cumprir. 
 

Vai estremecer este lugar (2x), 
Vai estremecer quando você adorar. 

Vai estremecer este lugar(2x), 
Seu grito vai fazer muralha desabar. 
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Deus Faz 

Cassiane 

Meu irmão, lute pra vencer 

vista a armadura de poder 

meu irmão, fique na posição 

como um vaso de fé, Deus vai te encher 

Deus faz o milagre quando bem quiser 

Deus age conforme a tua fé 

Deus faz calmaria em meio ao temporal 

Deus é soberano, não há outro igual 

Deus faz 

Faz a obra em teu viver 

Deus faz 

Além do que os olhos podem ver 

Deus faz 

E age quando deve ser 

Deus faz 

Espera e verás o seu poder 

 

O Chamado 

Cassiane 

Desde o ventre de minha mãe 

Tu já me sondavas 

Sei que ali o meu futuro 

Tu já traçavas 

Usada para uma grande benção 

Era o que eu devia ser 

Segunda a Tua infinita graça 

Segundo o teu querer 

E ser um instrumento de valor 

Um canal do Teu poder 

Hoje sei que minha história é feliz 

Pois o Senhor a escreveu 
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O chamado foi selado no Senhor 

Para eu ser expressão do seu amor 

Ao ouvir a Sua voz eu disse sim 

E o Senhor então se revelou a mim 

Ao sentir o Senhor tocar 

Através do meu louvor 

Posso então, claro, contemplar 

Minha vida em seu louvor 

Não Vai Faltar 

Cassiane 

Até parece que não adianta orar 

Até parece que ninguém vai te escutar 

Você clamou, pediu e nada adiantou 

Deus está em silêncio e o vento não cessou 

Tantas promessas que eram doces como o mel 

Mas na sua boca o que resta é o amargor do fel 

Você pergunta: Até quando Deus? Por quê? 

Mas Deus me mandou hoje aqui só pra te responder 

Ele te diz que isso é pra você saber 

Que tem um plano muito grande com você 

Esse deserto é só pra te capacitar 

Saiba que o tempo da promessa está pra chegar 

E quando alguém disser: De onde ele apareceu? 

Você vai responder eu venho da escola de Deus 

Quando você erguer as mãos e com teu Deus falar 

Vai ver que a glória do Senhor vai se manifestar 

Você vai ver muralha caindo ao chão 

Você vai ver gigante derrotado então 

Vai o quarto homem junto com você 

E dentro da fornalha você vai vencer 

Deus vai fazer milagre onde você chegar 

O que é impossível acontecerá 

Vai se cumprir tudo o que Deus te prometeu 

Ninguém pode impedir o plano do meu Deus 

Não vai faltar o pão onde você chegar 

Não vai faltar azeite, Deus vai derramar 

Deus vai mover o céu só pra te responder 

Quando você orar Deus vai mandar poder 
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E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar 

E todos vão saber que Deus contigo está 

Você vai ver além do que é natural 

A promessa em tua vida irmão é verdadeira é real 

Para Sempre 

Cassiane 

Para sempre no céu vou cantar, 

Para sempre no céu vou louvar, 

Santo, santo, santo 

Santo, santo é o Senhor Jeová 

Queria eu poder, voar e voar 

E estar ali, junto ao trono do Pai 

Cantar e cantar aquele que me criou 

Pra falar do seu amor ... ou, ou... ô...ô..ô 

Ele nos prometeu, buscar-nos 

Pra morar com ele ali 

Onde todos irão entoar 

O hino da vitória 

Um hino em louvor 

Exaltando o criador ...ou, ou... ô..ô..ô 

 

Para sempre no céu vou cantar, 

Para sempre no céu vou louvar, 

Santo, santo, santo 

Santo, santo é o Senhor Jeová 

Queria eu poder, voar e voar 

E estar ali, junto ao trono do Pai 

Cantar e cantar aquele que me criou 

Pra falar do seu amor ... ou, ou... ô...ô..ô 

Ele nos prometeu, buscar-nos 

Pra morar com ele ali 

Onde todos irão entoar 

O hino da vitória 

Um hino em louvor 

Exaltando o criador ...ou, ou... ô..ô..ô 

Ao Som Dos Louvores 

Cassiane 
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Pra que tentar matar os sonhos de quem 

Deus decidiu abençoar? 

Será em vão 

Contra ti eles não prosperarão 

Não vai adiantar 

Se levantarem pra te apedrejar 

Podem até tentar te aprisionar 

Mas quem irá conter o teu louvor? 

Cercado tu estás 

Muralha de fogo é o senhor 

Que entra na batalha, vence a guerra 

Faz cair por terra todo o mal 

Vai na tua frente o grande general 

Já ouço o barulho triunfal 

Da comitiva do Deus vivo 

Entrando entre nós neste lugar 

Com seus anjos para guerrear 

Ao som dos louvores Deus vai entrar 

Na peleja e defender 

Sua causa 

Ainda que arquitetem 

Façam planos em detalhes 

Calculem o teu final ! 

Se frustrarão, não prosperarão 

Nenhuma arma preparada contra ti 

Prevalecerá 

Se frustrarão, não prosperarão 

Nenhuma arma preparada contra ti 

Prevalecerá 

Se frustrarão, não prosperarão 

Nenhuma arma preparada contra ti 

Prevalecerá 

Vai na tua frente o grande general 

Já ouço o barulho triunfal 

Da comitiva do Deus vivo 

Entrando entre nós neste lugar 

Com seus anjos para guerrear 

Ao som dos louvores Deus vai entrar 

Na peleja e defender 

Sua causa 
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Vai na tua frente o grande general 

Já ouço o barulho triunfal 

Da comitiva do Deus vivo 

Entrando entre nós neste lugar 

Com seus anjos para guerrear 

Ao som dos louvores Deus vai entrar 

Na peleja e defender 

Sua causa 

Louve, louve, louve 

Louve, louve, louve 

Enquanto você louva Deus te dá vitória 

Louve, louve, louve 

Louve, louve, louve 

Enquanto você louva Deus te dá vitória 

Louve, louve, louve 

Louve, louve, louve 

Enquanto você louva Deus te dá vitória 

Louve, louve, louve 

Louve, louve, louve 

Enquanto você louva Deus te dá vitória 

Verdadeiro Adorador 

Cassiane 

Para ser um adorador 

Não precisa muito mais, 

Que o coração quebrantado, 

um coração contrito de amor. 

Verdadeiro adorador 

Não importa onde está, 

Ele simplesmente adora e 

no momento exato Deus irá tocar. 

Dentro de um fornalha Deus Vai 

Dentro de uma prisão meu Deus vai 

Lá na cova dos leões vai também 

Onde há adorador meu Deus vem 

Quebrando tudo, 

Derrubando tudo por você. 

Afugentando os inimigos pra salvar você. 

Ele trabalha 24 horas 

Tem nas mãos a chave que te dá vitória 

O segredo é louvar 
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Louvar 

Não se entregue não, 

Libere adoração! 

Deus envia o socorro, 

a libertação! 

E faz chover poder, 

Derramando a unção, 

Derruba as muralhas e faz tremer toda a prisão! 

Louve, louve 

Ouça o barulho das correntes, meu irmão 

Receba o terremoto, Deus irá tremer o chão 

Não importa onde esteja, simplesmente louve 

Cercado, aprisionado, não se entregue 

Agora Louve! 

Quando Deus contempla um coração adorador 

Ele move o Universo inteiro ao seu favor 

Sinfonia de Louvor 

Cassiane 

É Ele sim... E não há sombra de dúvida. 

Ele ajudou... A viúva de Naim. 

É Ele sim... Que estava numa festa 

E transformou... Toda água em vinho. 

É Ele, Santo, Justo e Verdadeiro... 

Senhor da terra e mar, do céu inteiro... 

É Ele quem governa todo universo e ainda tem tempo pra enxugar a lágrima do coração. 

Ele é Jesus, o nosso Noivo e amado. O Desejado das nações. 

Sinfonia de louvor, adoração e glória. 

Ele é quem divide ao meio a nossa história. 

Ele é quem decide a hora da nossa vitória... 

Ele é o Filho do Altíssimo, Santo Cordeiro, 

Uma orquestra de louvor toca o Seu concerto. 

Ele rege as estrelas lá do espaço... 

Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. 

Ele tem a obra prima que ninguém já viu, 

O segredo esperado pela Sua igreja... 

Ele é Justo, Santo e Poderoso Deus. 

É o El Shaday, o Grande em poder. 

É o Criador, Sustentador do céu. 

É o filho do Atíssimo, Emanuel. 
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Ele é o que era, o que será e é. 

E o Seu nome é Deus, é Rei, Jeová Jireh. 

Coroado, Exaltado, Deus Supremo, Verdadeiro, Magestoso, Adorado, Venerado é o Cordeiro, Rei da Terra, 

Imperador, Senhor e Deus. 

É Honrado, Esperado, Desejado, Aplaudido, Ele é o Escolhido, é o Dono do amor. 

Ele é digno da sinfonia de louvor. 

Receba Jesus, Amado Senhor. Erguemos as mãos, Tu és Digno de louvor. 

Receba Jesus, Amado Senhor. Oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor. 

Primeiro Amor 

Cassiane 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Eu preciso sentir de novo o teu calor 

Eu quero me entregar 

Diante dos teus pés vou me prostrar 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Quero voltar ao início 

Os primeiros passos refazer 

Vou regressar ao caminho 

Minhas obras vou rever 

Eu vou trazer à memória as promessas 

Que aos teus pés eu recebi 

Eu quero recomeçar 

Pois não sei viver sem ti 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Eu preciso sentir de novo o teu calor 

Eu quero me entregar 

Diante dos teus pés vou me prostrar 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Quero voltar ao início 

Os primeiros passos refazer 

Vou regressar ao caminho 

Minhas obras vou rever 

Eu vou trazer à memória as promessas 

Que aos teus pés eu recebi 

Eu quero recomeçar 

Pois não sei viver sem ti 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Eu preciso sentir de novo o teu calor 
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Eu quero me entregar 

Diante dos teus pés vou me prostrar 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Ao meu primeiro amor 

Creia No Milagre 

Cassiane 

Ana queria o milagre 

Chorando se humilhou 

Com o coração pediu e triunfou 

Ana queria o milagre 

Clamava ao Deus do céu 

E o Deus do céu lhe atendeu 

Nasceu um menino Samuel 

Hoje Deus faz o milagre 

Vai nascer teu Samuel 

Tua benção está chegando 

Deus responde Ele é Fiel 

Hoje Deus faz o milagre 

Vai nascer teu Samuel 

Tua benção está chegando 

Deus responde Ele é Fiel 

Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã 

A sua fé não é vã se ela está no Senhor 

Ele cumpre suas promessas 

E responde as orações 

Ainda hoje não demora Ele atende ao teu clamor 

Clame mesmo que as circunstâncias são contrárias 

Ele derruba muralhas pra você glorificar 

Ele quebra o arco, corta a lança 

E você sem esperança 

Pensa que vai naufragar, Ele faz Triunfar 

Veja o teu milagre 

Se realizar 

Chore faça como Ana 

Deus vai Trabalhar 

O Teu pão e peixe 

Vão se multiplicar 

O teu Samuel irá nascer 
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É só acreditar 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Caminhe por cima das águas 

Suba no telhado só pra ser curado 

Se preciso for, até sete vezes 

Mergulhe no rio e creia no Senhor 

Creia no milagre, Tome posse da vitória 

Creia no milagre, Está acontecendo agora 

Creia no milagre, Deus está curando 

Creia no milagre, Se manifestando 

Creia no milagre, Hoje vai acontecer 

Creia no milagre, Deus vai derramar Poder 

Creia no milagre, Receba agora basta Crer 

Creia no Milagre, Creia no Milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre 

Creia no milagre, Hoje vai acontecer. 

Creia no milagre, Deus vai derramar Poder. 

Creia no milagre, Receba, Receba. 

Creia no milagre, Creia no milagre. 

Creia no milagre! 

Jesus está aqui! 

Ele cura, Ele restaura 

Ele faz o impossível 

A Chave da Libertação 

Cassiane 
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Vai acontecer algo incrível aqui, e extração do invisível já posso sentir, 
A nossa fé unida vai por Deus em ação, e ao impossível ninguém vai resistir, 

Este lugar ira tremer com o tamanho da explosão, vai ter curas e milagres pode acreditar 
Quem veio pra ser cheio de poder, vazio não ficar, ( deus vai transbordar), 

Mas pra isso virar realidade precisamos adorar, quem tem fôlego abre a boca e louve a jeová! 
Louve de coração, que deus vai estender a mão, e vai derramar unção 

Louve com fé, confiante na vitoria, pois o milagre vai acontecer agora!, agora, agora.... 
 

Quando louvamos, deus se põe de pé, mas pra ele trabalhar tem que louvar com fé, 
Se você louvar, e de coração a deus adorar, ele vai entrar em ação e na fornalha vai te livrar, 

Ele não despreza o louvor de um fiel, ele sempre esta atento pra ouvir, o louvor seu, 
Então não te cale diante da perseguição, o teu socorro e livramento vêm da mão de deus, 

Se estas na prisão louve, adore e exalte, que ele envia anjos pra libertar, 
Ele arrebenta tudo, quebra as correntes, e desaba os muros, ele não suporta ver o inimigo te 

Aprisionar, e é por isso que ele veio aqui, em teu favor Deus vai lutar... 
(voltar ao coro) 

 
O louvor quando é sincero põem a prisão no chão 

Arrebenta os ali serves as cadeias e o grilhão, 
Faz o carcereiro se converter, 

O inimigo não resiste pois no teu louvor tem poder, 
Se te prenderam, e algemarão a tua mão... 
O inimigo mais uma vez trabalhou em vão, 

O pagamento do trabalho dele foi colocar o grande deus em ação... 
Só pra te entregar a chave da libertação! 

 

O Fogo de Deus 

Cassiane 

O fogo do Espírito de Deus 

Quer hoje nos purificar 

Queimar toda impureza que houver 

Em nós com brasas vivas do altar 

Vai retirar as cinzas do pecado 

E para fora do arraial irá jogar 

O fogo arderá continuamente sobre o altar 

E não se apagará 

O fogo arderá continuamente sobre o altar 

E não se apagará 

O fogo de Deus sobre o holocausto está 

E esse fogo toda palha seca queimará 

Fogo que faz a purificação 

Que restaura por completo o altar no coração 
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O fogo de Deus sobre o holocausto está 

E esse fogo o que é torto vai se endireitar 

O fogo de Deus é pra transformação 

Santidade na presença do autor da nossa Salvação 

Razão do Meu Viver 

Cassiane 

Neste santo lugar, o meu louvor 

Quero oferecer a Ti, Senhor! 

Te exaltarei, te bendirei 

Do mais profundo do meu ser 

Tu és meu refúgio na aflição 

Socorro bem presente na angústia 

É o alimento da minha alma 

Tu me dá paz, me dá calma 

Minha confiança está só em ti 

Tú és tudo pra mim 

Tú és a razão do meu viver 

Vem, quero sentir teu poder 

Meu vazo de azeite encher 

Tens em mim liberdade, Senhor! 

Vem todo o meu ser renovar 

Com tuas mãos me tocar 

Necessito de ti, Senhor! 

Vem... 

Nos teus rios quero mergulhar 

E sob tuas asas, sob tuas asas, sob tuas asas Senhor 

quero voar 

As tuas promessas em meu viver 

Tem se cumprido a cada dia 

Tu és fiel, cheio de amor 

A honra e a glória é para Ti, Senhor! 

No meu coração tua palavra escondi 

Para eu nao pecar contra Ti 

nela eu medito noite e dia 

ela me sustenta, me traz alegria 

Receba o meu louvor em sacrificio 

não afaste de mim teu espírito 

Te amo, Senhor! 

Tú és a razão do meu viver! 
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Não Vos Conformeis 

Cassiane 

Não vos conformeis 

Seja sal, seja luz 

Não vos conformeis 

É a ordem de Jesus 

Esse é o tempo de mudança e atitude 

Seja transformado, hoje Deus te dá virtude 

Davi era o menor entre os seus irmãos 

Mas não se acovardou, enfrentou o seu gigante 

Ester era uma escrava presa em Babilônia 

Acreditou num sonho e em rainha se tornou 

Moisés era herdeiro do trono do Egito 

Mas não se conformou do status abriu mão 

João perdeu a vida, mas não se calou 

Arrependei-vos, pois é chegado o Reino do Senhor 

Contra o vício do teu filho 

Contra toda maldição 

Contra a enfermidade 

Contra tua escravidão 

Contra o pessimismo 

Contra a depressão 

Não vos conformeis 

Assuma a tua posição 

Contra a imoralidade 

Contra a falta de verdade 

Contra o pecado 

Contra a desigualdade 

Contra a mensagem que o mundo quer pregar 

Não vos conformeis 

É a hora de mudar 

Eu Quero Ver 

Cassiane 

Jesus... Filho de Davi... 

Olha para mim, olha para mim 

Jesus... Deus de compaixão... Eu estou aqui 

Necessito de um milagre 
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É preciso ter coragem pra lutar e vencer 

Esperar a hora do milagre acontecer 

Posso ouvir Tua voz poderosa a me dizer: 

"Filho meu, o que eu posso fazer por você?" (2x) 

Eu quero ver Tua glória 

Ver Tua face 

Ver Tua beleza 

Tua santidade 

Ver Tua grandeza 

Ver Tua bondade 

Ver Tua bênção 

Ver os Teus milagres 

E te adorar (7x) 

Te ver, Senhor, só pra Te adorar 

Cheiro de Vitória 

Cassiane 

Sobre minha vida 

Deus já determinou 

Vitória no deserto 

À prova de fogo 

Ele me Testou 

Minha base é fé e amor 

Sinônimo de vencer é confiar 

E o de sobreviver é adorar 

No meu arraial em breve haverá 

Uma grande festa, 

Uma linda festa, promovida por Jeová. 

Eu sinto cheiro de vitória no ar 

Gosto de maná no meu paladar, 

Já tem terra prometida à vista, 

Em Deus eu vou avançar. 

Antes que o mar se abra, vou adorar 

Antes que Deus fale, vou adorar 

Há um acúmulo de bênçãos eu sei 

que ele vai mandar. 

Há um cheiro de vitória no ar 

Há um cheiro de vitória no ar 
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Já posso cantar 

Já posso cantar 

Já posso comemorar 

Há um cheiro de vitória no ar 

Há um cheiro de vitória no ar 

Bendito seja o Senhor na terra, céu e mar 

24 Horas 

Cassiane 

Pode deixar essa lágrima rolar 

É normal, você é um ser humano 

Que contém imperfeições 

E em suas limitações carece 24 horas de Deus 

Pode ser que alguém do teu lado não entenda 

O teu pranto angustiado 

Mas Deus cuida de você 

Compreende o teu sofrer 

24 horas quer te proteger 

Na hora da dor Ele te consola 

E na bonança vem contigo se alegrar 

Nunca vai te deixar só 

O que Ele prometeu ainda está de pé 

Porque Ele é fiel, vai honrar a tua fé 

Uma resposta hoje o meu Deus dará 

Aos inimigos teus 

Vitória em tua tenda chegará 

Quem desejou teu fim 

Vai ter que contemplar 

A benção do Senhor te alcançar 

Porque Ele é fiel 

Ele é fiel 

Na hora da dor Ele te consola 

E na bonança vem contigo se alegrar 

Nunca vai te deixar só 

O que Ele prometeu ainda está de pé 

Porque Ele é fiel, vai honrar a tua fé 

Uma resposta hoje o meu Deus dará 

Aos inimigos teus 

Vitória em tua tenda chegará 

Quem desejou teu fim 
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Vai ter que contemplar 

A benção do Senhor te alcançar 

Porque Ele é fiel 

Ele é fiel 

Não pare agora 

Está tão perto 

O milagre em tua vida, meu irmão 

É certo 

Deus não vai te deixar 

Não vai te abandonar 

Um renovo pra tua vida Ele vai mandar 

Retome suas armas, seja revestido 

Com autoridade você foi ungido 

Tome posse da vitória 

Que está em suas mãos 

E declare que você é mais que campeão 

O que Ele prometeu ainda está de pé 

Porque Ele é fiel, vai honrar a tua fé 

Uma resposta hoje o meu Deus dará 

Aos inimigos teus 

Vitória em tua tenda chegará 

Quem desejou teu fim 

Vai ter que contemplar 

A benção do Senhor te alcançar 

Porque Ele é fiel 

Ele é fiel 

Revestido Em Glória 

Cassiane 

Quem é... que estende as mãos e o vento se acalma? 

Quem é... que levanta do trono e a terra se abala? 

Quem é... que até mesmo da rocha faz água sair? 

Toda vez que Ele quer faz o mar se abrir 

E com os pés enxutos faz seu povo passar 

Quem é... que sustenta o universo com a palma da mão? 

O poder do seu nome põe gigante no chão 

E que faz derrotado se tornar campeão 

É o Homem das mãos furadas/ Que hoje está aqui neste lugar 

Manda uma chuva de brasas/ E acende a fogueira no altar 

Quando Ele toca na igreja/ Ele age, faz ela se alegrar 
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E começa a incendiar... 

Pode receber, receber, receber, receber unção. 

Ele vai te tocar, te encher de poder, te alegrar irmão 

No lugar que Ele chega não fica doença, não fica o problema. 

E a tristeza vai embora 

Pode receber, receber, receber, receber vitória. 

É só glorificar que o milagre vai acontecer agora 

Hoje aqui Ele está porque eu já estou sentindo 

Que este lugar... está revestido em glória. 

O Segredo da Vitória 

Cassiane 

Vejo que aqui chegou um homem diferente 

Ele brilha mais que a luz, Seu olhar é reluzente 

Suas mãos são labaredas pra queimar o inimigo 

Aí daquele que ousar tocar num dos Seus ungidos 

Se você já descobriu o segredo da vitória 

Faça agora uso dele, levante as mãos e de glória 

Sinta a força da unção que é derramada em nosso meio 

Vai acontecer milagres... Pela fé já estou vendo! 

Olha aí quem esta passando perto de você 

O Seu nome é Santo, Jeovah Jire 

Ele manda, Ele faz,Ele ordena, é capaz 

A vitória é hoje... Glorifique mais! 

Olha Ele aqui, Olha Ele lá 

Pega ai, receba ai a sua benção, já 

Tem unção aqui, vem unção de la 

O mistério esta incrivel aqui neste lugar. 

Uma Chuva Diferente 

Cassiane 

Uma chuva diferente agora está se formando no céu 

Temporal de benção e poder 

Um calor tão glorioso invade toda igreja 

500º de puro fogo santo e poder 

Pra fazer enfermidade desaparecer 
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Pra fazer o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória está sobre a igreja 

A previsão de Deus diz que vai chover 

Vai chover línguas estranhas por todos os lados 

E desse temporal quero sair molhado 

Molhado e revestido por esse poder 

Agora o impossível vai acontecer 

É a promessa de Deus, o fogo vai descer, por esse poder ! 

Já começa acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar 

Aleluia daqui, Gloria e aleluia de lá 

Inundando os irmãos com a benção nas mãos 

Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão 

Desse lado tem poder, desse lado tem vitória 

Aqui na frente tem irmãos 

Sendo batizados, dando glória 

Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai 

Pelo Santo nome de Jesus 

Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja 

Temporal de benção e poder 

Um calor tão glorioso está queimando o pecado destruindo 

Tudo que aflige você 

500º de puro fogo santo e poder 

E já fez enfermidade desaparecer 

E já fez o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória continua na igreja 

A previsão nos diz que ainda vai chover. 

Sinta Ele Aí 

Cassiane 

Tem Botija Com Óleo Santo... 

Tem Um Fogo Queimando... 

Continuamente No Altar... 

Há Uma Unção Que Desce Em Nosso Coração... 

É A Chama Queimando Em Meio A Multidão! 

Tem Providência Divina Pra Você, Irmão 

Já Estou Me Envolvendo.... 

Nessa Dimensão... 

Contemplo A Glória Descendo... 
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É O Sobrenatural... 

Vejo O Fogo Queimar E Se Alastrar... 

E No Meio Dessa Sarça Ele Vai Tocar 

E Aquele Que Der Glória... 

Hoje Vai Fumegar! 

Sinta Ele Aí! 

Dá Lugar Aí! 

Ele Está Aqui! 

Receba 

A Glória De Jeová! 

Receba 

A Glória De Jeová! 

Vejo Brasas Vivas Neste Lugar... 

E O Pavio Que Fumega Não Se Apagará... 

Nem A Cana Afiada Se Quebrará... 

Pois O Dono Do Fogo Presente Está! 

Ele É O Mesmo Ontem E Sempre Será... 

E Tem Autoridade Para Decretar... 

Que A Tua Vitória... Hoje Vai Entregar!!! 

Dá Lugar À Glória De Jeová! 

Sinta Ele Aí... 

Ele Agora Está Passando No Meio Do Povo... 

Sinta Ele Aí... 

Pois Aonde Ele Chega, Chega O Renovo! 

Sinta Ele Aí... 

Creia Agora No Poder Que Ele Vai Liberar! 

Sinta Ele Aí... 

E Receba Autoridade Para Guerrear! 

Erguer As Mãos 

Cassiane 

Ao erguer as minhas mãos a muralha cairá. 

Ao erguer as minhas mãos o inimigo fugirá. 

Pois a unção que está em mim é unção de Jeová 

Faz o inferno estremecer,e o crente triunfar. 

Pode o surdo até ouvir,pode o mudo até gritar. 

E o milagre acontecer,se você acreditar. 

Sou profeta do Senhor,e esta órdem Deus me deu 

Pois a unção que está em mim 
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É poder que move a mão de Deus. 

Sinta a unção de Deus...Veja o mover... 

Seja sacudido pela força e o poder. 

Agora todo o mal,já não resistirá. 

Levante as mãos e adore 

Deus está neste lugar. 

Adore!!Exalte!!Ao rei dos reis 

Adore!!Exalte!!Ao rei dos reis 

Adore!!Exalte!!Ao Rei dos reis 

Adore!!Exalte!! 

Sinta a presença de Deus aqui neste lugar!!! 

Vem, Oh Mestre! 

Cassiane 

Vem, o Noivo vem, em breve vem 

Buscar a noiva adornada que o aguarda 

O Noivo vem, em breve vem "Maranata" 

É a hora dos filhos de Deus se levantarem 

É o tempo de buscar a Deus sem vacilar 

Há um grito na humanidade se espalhando por socorro 

Se levante oh profeta e a voz se faça ouvir 

Que em breve Cristo a este mundo há de vir 

Um alerta já ecoa em toda terra e os salvos são marcados pela adoração e clamam 

Vem oh Mestre, 

Vem buscar a noiva, 

Que está adornada para encontra-lo. (2x) 

É a hora de se arrepender e se humilhar 

Pra o pecado combater curado deve estar 

Aquecidos pelo Espírito de Deus os mornos devem ser 

De nada servem se assim permanecerem 

É o tempo de romper a multidão que a sua frente está 

Corajoso e valente sempre deve estar 

Combater o bom combate e guardar a fé 

Esperando o lindo encontro com o Rei 

Vem oh Mestre, 

Vem buscar a noiva, 

Que está adornada para encontra-lo. (2x) 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 76 
 

Veeeeeem..... 

Glorioso encontro esperado pelos Santos 

Que lutaram, que venceram toda aflição, 

Estes escolhidos são guerreiros e herdeiros 

Da morada eterna que o Rei foi preparar. 

Glorioso dia vem, amada noiva se prepara, adornada e santificada 

Para encontra-lo e em uma só voz nós louvamos com anseio veem 

Vem oh Mestre 

(Vem oh Mestre, vem) 

Vem buscar a noiva 

Que está adornada para encontrá-lo. 

Vem oh Mestre, 

Vem buscar a noiva, 

Que está adornada para encontrá-lo. 

Escolhido 

Cassiane 

Se o inimigo se levantou contra você 

Zombando da tua fé e do teu Deus 

Apontando tuas fraquezas 

Ele pensa que já venceu 

Mas a ultima palavra, quem dá é Deus 

E quando ele vem com toda soberba 

Pra tentar te afrontar te fazer parar 

Ouve um barulho e fica confundido 

Com a nuvem de gloria qui sobre ti está. 

Deus manda reforço pra ti socorrer 

Entra na peleja e faz você vencer 

Um batalhão do céu está descendo agora 

Fazendo um reboliço mudando tua história 

Treme céu, treme terra, 

E o inimigo, não resiste a presença do Deus vivo 

Caso encerrado ele já perdeu 

E a vitória é do povo de Deus. 

Um escolhido não perde a batalha por Deus é ungido 

Debaixo de suas asas está protegido, contra todo mal; 

Um escolhido que é fiel á Deus e tem compromisso 

Não conhece o que é derrota 
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Sempre é vencedor. 

Aleluia, aleluia 

Em Cristo somos muito mais que vencedores. 

Aleluia, aleluia 

Em Cristo somos muito mais que vencedores. 

Em Cristo Jesus. 

Deus manda reforço pra ti socorrer 

Entra na peleja e faz você vencer 

Um batalhão do céu está descendo agora 

Fazendo um reboliço mudando tua história 

Treme céu, treme terra, 

E o inimigo, não resiste a presença do Deus vivo 

Caso encerrado ele já perdeu 

E a vitória é do povo de Deus. 

Um escolhido não perde a batalha por Deus é ungido 

Debaixo de suas asas está protegido, contra todo mal; 

Um escolhido que é fiel á Deus e tem compromisso 

Não conhece o que é derrota 

Sempre é Vencedor. 

Aleluia, aleluia, aleluia 

Em Cristo somos muito mais que vencedores. 

Aleluia, aleluia 

Em Cristo somos muito mais que vencedores. 

Aleluia! 

Fica Comigo 

Cassiane 

Fica comigo ó Deus, fica comigo 

Fica comigo ó Deus, sem ti não viverei, Fica comigo ó Deus 

Fica comigo ó Deus, (ó Senhor),fica comigo, (preciso de ti) 

Fica comigo ó Deus, sem ti não viverei 

Eu quero estar pronto pra te servir Senhor 

Não de aparência eu quero ser como Davi 

Dá-me um coração segundo o teu 

Um coração puro e cheio da tua unção 

Em um mundo de Golias eu quero andar como Davi (meu Senhor) 

Dá-me um coração segundo o teu 
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Não me deixe sozinho(fica comigo ó Deus) 

Fica comigo ó Deus 

Fica comigo ó Deus,fica comigo 

Fica comigo ó Deus, sem ti não viverei 

Eu quero estar pronto pra te servir Senhor 

Não de aparência eu quero ser como Davi 

Dá-me um coração segundo o teu 

Fica comigo ó Deus, fica comigo 

Fica comigo ó Deus, sem ti não viverei 

Posso rasgar um urso ao meio... 

E matar o leão que vier me tragar... 

Posso matar o gigante se o senhor comigo está! 

Fica comigo ó Deus, fica comigo 

Fica comigo ó Deus, sem ti não viverei, 

Fica comigo ó Deus (fica comigo ó Deus) 

Não abro da tua presença 

Não abro mão 

Não abro mão Senhor 

Fica comigo ó Deus 

Sem ti eu não posso viver Senhor 

Poder da Oração 

Cassiane 

Eu creio no poder dos joelhos que se dobram 

Eu creio no poder da oração 

Eu creio no poder das mãos que se levantam 

Eu creio no poder da oração. 

Vou levar meus problemas pra Deus 

Entregar meus problemas pra Deus 

Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, 

Pois eu creio no poder da oração 

Eu creio no poder da oração. 

Eu creio no poder da brasa viva no altar 

Incenso misturado a oração 

Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar 

Deus vai mover os céus, a terra a o mar 
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Memorial de Deus 

Cassiane 

Já me acostumei com o oásis no deserto 

Mas quando parece que estás longe é aí que estás perto 

Depois de tanto tempo andando ao teu lado 

Meu senhor eu pude aprender 

Que a adoração é o alimento pra sobreviver. 

No deserto onde os dias são mais quentes 

E as noites são mais frias 

Sem a tua graça eu não suportaria 

Eu que já provei água da fenda da rocha 

Já vi o mar se abrir 

E tive que fechar a cova 

Dos que andavam junto a mim 

Pra chegar até aqui 

Como um memorial de Deus 

E pisar a planta dos meus pés 

Na terra que Ele me deu 

Que Ele me deu 

 

Acabou o tempo de sofrer 

Chegou o tempo de cantar 

O deserto ficou pra traz 

A ordem é celebrar 

Acabou o tempo de sofrer X2 

Chegou o tempo de cantar 

O deserto ficou pra traz 

A ordem é celebrar 

 

Acabou o tempo de sofrer 

Chegou o tempo de cantar 

O deserto ficou pra traz 

A ordem é celebrar 

Acabou o tempo de sofrer 

Chegou o tempo de cantar 

O deserto ficou pra traz 

A ordem é celebrar 

Estou debaixo da nuvem da glória de Deus 

A vitória Ele já me deu 

Ninguém pode calar a minha voz 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 80 
 

Debaixo da nuvem da glória de Deus X2 

Eu posso me alegrar 

Posso celebrar 

Acabou o tempo de sofrer 

Chegou o tempo de cantar X2 

O deserto ficou pra traz 

A ordem é celebrar. 

Descanso 

Cassiane 

Mesmo que queiram me lançar em uma prisão 

Mesmo que queiram me acusar, me deixar no chão 

Escondido está o meu coração em Ti, oh! Deus 

Mesmo que queiram me parar 

Me jogar dentro de uma cova com leões 

Eu vou confiar, descansar 

Bem guardado estou 

Mil cairão ao meu lado 

Dez mil a minha direita 

Mas não serei atingido, não 

Sou protegido com cuidado 

Pelo Todo Poderoso Deus 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 

Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 

Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Mil cairão ao meu lado 

Dez mil a minha direita 

Mas não serei atingido, não 

Sou protegido com cuidado 

Pelo Todo Poderoso Deus 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 
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Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 

Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Nenhum mal me sucederá 

Porque Deus me guardando está 

Eu moro no Esconderijo do Altíssimo 

Posso descansar 

Ninguém pode me tocar 

Porque Deus me guardando está 

Os anjos do Senhor ao meu redor está 

Posso descansar 

Nenhum mal me sucederá 

Porque Deus me guardando está 

Eu moro no Esconderijo do Altíssimo 

Posso descansar 

Ninguém pode me tocar 

Porque Deus me guardando está 

Os anjos do Senhor ao meu redor está 

Posso descansar 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 

Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Deus Tremendo, és o meu Escudo 

Minha Fortaleza, meu Lugar Seguro, meu Refúgio 

Deus Tremendo, Aquele que me sustenta 

Me cobre, me alimenta 

Debaixo de Suas asas estou 

Alvo Mais Que a Neve 

Cassiane 

Bendito seja o cordeiro 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 82 
 

Que na cruz por nós padeceu 

Bendito seja o Seu sangue 

Que por nós ali ele verteu 

Eis nesse sangue lavados 

Com roupas que tão alvas são 

Os pecadores remidos 

Que perante seu Deus já estão 

Alvo mais que a neve (2x) 

Sim nesse sangue lavado 

Mais alvo que a neve serei 

Quão espinhosa a coroa 

Que Jesus por nós suportou 

Oh! Quão profundas as chagas 

Que nos provam o quanto Ele amou 

Eis nessas chagas pureza 

Para o maior pecador 

Pois que mais alvo que a neve 

O Teu sangue nos torna, Senhor 

Alvo mais que a neve (2x) 

Sim nesse sangue lavado 

Mais alvo que a neve serei 

Sim nos ai de confesar-vos 

E seguirmos na tua luz 

Tu não somente perdoas 

Purificas também ó Jesus 

Sim e de todo o pecado 

Que maravilha de amor 

Pois que mais alvo que a neve 

O teu sangue nos torna, Senhor 

Alvo mais que a neve (2x) 

Sim nesse sangue lavado 

Mais alvo que a neve serei 

Eu Não Vou Desistir 

Cassiane 
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Jesus entrou no barco de Simão 

Quando ensinava a multidão 

Sentiu que o barco estava tão vazio 

E os pescadores já limpavam a embarcação 

E assim falou: 

"Lance a rede sobre o mar" 

Simão obedeceu a voz do mestre 

Depois de uma noite inteira 

Sem peixes a pegar 

Simão vê sua rede balançar 

Não vou desistir, Jesus não vai deixar 

Meu barco vazio vai se transbordar 

Vou jogar a rede quando Ele mandar 

Basta uma palavra e tudo vai mudar 

Não vou desistir, Jesus não vai deixar 

Meu barco vazio vai se transbordar 

Não importa o tempo eu vou esperar 

Meu milagre uma hora vai chegar 

Basta uma palavra, basta uma palavra 

Liberada do céu 

E o meu milagre vai chegar 

Basta uma palavra, basta uma palavra 

Liberada do céu 

Vai Abalar, Vai Sacudir 

Cassiane 

Ele chegou! Ele é tremendo... 

Veio encher esta igreja 

De muito poder e unção 

É o Grande Guerreiro! 

É o Deus da providência, o Grande El Shaday 

Aquele que aonde chega o inimigo sai! 

Ouça os seus passos, o Tremendo já chegou 

E a vitória Ele já determinou 

Quando Deus opera o inimigo não faz nada 

E todo o mal tem que correr e bater em retirada. 

Vai abalar, vai sacudir/ O Tremendo vai agir 

Vai tremer este lugar, 

Dando glória Deus vai operar 

Glória...(5x) Vai dando glória. 
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Gloria...(5x) Para receber vitória. 

Ouço um barulho que vem lá do céu...glória 

É a chuva de benção que vem por ai...glória 

Abra, agora, o seu coração...glória 

Pra receber de Deus muita unção... glória 

Onde o tremendo entra, 

O inimigo tem que ir embora 

Se quer hoje a tua benção, 

Abre a boca e dê um glória! 

Glória!!! Ele já chegou... 

Glória!!! E já ordenou... 

Glória!!! A tua vitória... 

Glória!!! Ele é Tremendo 

Glória!!! E o que está querendo 

Glória!!! Ele vai te dar agora!!! 

Já abalou, já sacudiu: O Tremendo está aqui 

Está tremendo este lugar 

Continue a glorificar! 

Santo, Santo, Santo 

Cassiane 

Um dia eu verei maravilhas mil 

Quando eu transpor o véu que se rasgou 

Pois separação entre mim e Deus, não existe mais 

E igual os anjos lá no céu serei 

Corpo de glória, me transformarei 

Honrarei, honrarei ao Rei 

Côro 

Santo, Santo, Santo -- Canta os anjos 

Santo, Santo, Santo -- Cantarei 

Santo, Santo, Santo -- lá no céu 

Ah! honrarei, honrarei ao Rei 

Não existe dor, tristeza não há 

Se queres vir também, depressa vem já 

Não rejeite agora o Filho de Deus -- O Senhor Jesus 

Que na dura cruz, Sua vida deu 

Para salvar a mim e a ti também 

Vem depressa no céu cantar 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 85 
 

Santo Dos Santos 

Cassiane 

Há um lugar, muito bonito, incomparável irei morar lá... 

Uma cidade onde as ruas são de ouro e cristal 

E nelas pra sempre irei andar... 

E a cristo cantarei, tu és santo! 

E adorarei ao santo dos santos! 

E então eu cearei com o santo... E viverei pra sempre ao lado do santo 

E com os anjos cantarei santo, santo! 

Santo, santo, santo é o senhor! Glória seja dada ao santo dos santos que na cruz provou seu grande amor! 

Pois venceu a morte e nos prometeu vida eterna 

Foi preparar um lugar de glória pra morarmos com ele 

Não haverá choro ou lutas, não haverá tristezas, só alegrias 

E viverei o grande momento, de para sempre o rei adorar 

Falado: 

E os serafins que estão ao redor do seu trono clamam dizendo: 

...Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda terra está cheia da sua glória! 

Santo, tu és santo...tu és santo...santo és tu 

Não Vou Desistir 

Cassiane 

Jesus entrou no barco de Simão 

Quando ensinava a multidão 

E viu que o barco estava tão vazio 

E os pescadores já limpavam a embarcação 

E assim falou: 

Lance a rede sobre o mar 

Simão obedeceu a voz do mestre 

Depois de uma noite inteira 

Sem peixes a pegar 

Simão vê sua rede balançar 

Não vou desistir, Jesus não vai deixar 

Meu barco vazio vai se transbordar 

Vou lançar a rede quando Ele mandar 
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Basta uma palavra e tudo vai mudar 

Não vou desistir, Jesus não vai deixar 

Meu barco vazio vai se transbordar 

Não importa o tempo eu vou esperar 

Meu milagre uma hora vai chegar 

Basta uma palavra, basta uma palavra 

Liberada do céu 

E o meu milagre vai chegar 

Basta uma palavra, basta uma palavra 

Liberada do céu 

Fogo No Altar 

Cassiane 

Tem azeite na botija, muito fogo no altar 

O candeiro não apaga, 

Queima continuamente 

Nunca mais se apagará 

Tem azeite na botija, 

Muita lenha pra queimar 

Se a igreja se ligar 

Verá que o Deus que é fogo 

Se agradou desse altar 

Oh, igreja fica lilgada, que algo vai acontecer 

O anjo do Senhor passeia 

Procurando a candeia que deixou de acender 

Joga água, joga água, joga água quem duvida 

Esse fogo não é meu, esse fogo vem de Deus 

Pra queimar a sua vida 

Examine o seu altar, e prepare a botija 

Porque hoje o azeite desce... 

E o fogo que aquece vai queimar o seu altar 

O azeite é unção, fogo é renovação 

Derramado do Espírito; abundante ressarcido 

Dividido a cada irmão 

Joga água, joga água, joga água quem quiser 

Pode o altar estar molhado, 

Fogo que queima pecado 

Lambe a água que tiver 

Examine o seu altar e prepare a botija 

Porque hoje o azeite desce... 

E o fogo que aquece vai queimar o seu altar. 
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Não É Tarde Demais 

Cassiane 

Se as tribulações desta vida 

Não te deixam nem por um momento 

Vão chegando entrando casa a dentro 

Tens um coração tão sofrido 

E cada passo mostra um novo abismo 

E a tristeza tira teu sorriso 

Se a verdade não encontrou você 

Foi bom então hoje eu te ver 

Pois não é tarde demais aprender a viver 

É ver Deus dentro de você 

Não é tarde demais abra o teu coração 

Deixa ele mudar tua vida 

Deus mandou falar sobre ele 

E vive a vida e nunca dá em nada 

E ser feliz virou conto de fada 

Deus te chama agora se decida 

Não dê mais murros em ponta de faca 

Ele transforma em tudo o seu nada 

E hoje a verdade encontrou você 

Foi bom então eu te ver 

Deus Contempla 

Cassiane 

Deus contempla teus olhos cansados 

E ainda molhados de tanto chorar 

Deus se comove com teu sofrimento 

E é nesse momento que Ele vai mandar... 

Um anjo forte e valente pra te proteger 

E perto dele você não precisa mais temer  

Por que com Ele está provação não mais vai te afligir 

Se entrar na luta, você pode crer que é pra ganhar 

O inimigo corre para nunca mais voltar 
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E Deus te honra porque vê você se humilhar 

Deus te levanta lá da cinza para te dar vitória  

Deus te contempla e se comove quando você chora  

Na madrugada ele vê você chegar ao pó 

Deus te conhece e jamais vai te deixar tão só 

Quando uma lágrima cair no chão Deus vai ouvir 

Está atento e pronto pra entregar o que pedir 

Deus vai mover os céus na hora que você clamar  

Então comece agora a Deus glorificar... 

O céu está abrindo e agora já vejo descer 

Um grande exército que Deus mandou para trazer  

Uma batalhão de bênçãos, pode erguer as suas mãos  

Receba agora e contemple a multiplicação  

Deus decidiu abrir o céu para te abençoar 

Porque sentiu a tua dor quando te viu chorar 

Só uma lágrima que desce na humilhação 

O céu se estremece, Deus entra em ação. 

A Mensagem da Cruz 

Cassiane 

Harpa Cristã (291) 

Rude cruz se erigiu, 

Dela o dia fugiu, 

Como emblema de vergonha e dor; 

Mas contemplo esta cruz. 

Porque nela Jesus 

Deu a vida por mim, pecador. 

Sim, eu amo a mensagem da cruz 

Té morrer eu a vou proclamar 

Levarei eu também minha cruz 

Té por uma coroa trocar 

Desde a glória dos céus, 

O Cordeiro de Deus, 

Ao Calvário humilhante baixou; 

Essa cruz tem pra mim 

Atrativos sem fim, 

Porque nela Jesus me salvou. 

Nesta cruz padeceu 
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E por mim já morreu, 

Meu Jesus, para dar-me o perdão 

E eu me alegro na cruz, 

Dela vem graça e luz, 

Para minha santificação. 

Eu aqui com Jesus, 

A vergonha da cruz 

Quero sempre levar e sofrer; 

Cristo vem me buscar, 

E com Ele, no lar, 

Uma parte da glória hei de ter. 

Sem Palavras 

Cassiane 

Todo mundo sabe dizer 

Com palavras do coração 

Dessas que todo mundo entende 

Mas não se ouve o som 

Um sorriso meio lá,meio cà 

Ou talvez um deslizar do pé 

Com um toque da mão no ombro 

Muito posso dizer 

Foi na cruz que cristo usou isso 

Não mexia nem mão nem pé 

No seu rosto todo mundo via 

O perdão e a fé 

Foi ali que cristo disse muito 

Sem se quer emitir um som 

Quando enfim ele quebrou o silêncio 

Foi pra dar o perdão 

Posso até não saber dizer 

Com palavras tudo pra você 

Mas se olha dentro dos meus olhos 

Vai poder entender 

Que Jesus te ama como a mim 

E ele quer você também aqui 

Lá na cruz ele te falou isso 

Entenda enfim 
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A Unção de Deus 

Cassiane 

Eu Sinto peso da glória de Deus, 

Tem uma nuvem lá do céu que está parada aqui 

A chuva de milagre vai descer, 

A cachoeira de poder eu já começo a sentir 

É a unção de Deus que está presente aqui posso crer 

Levante suas mãos pra os céus irmão pra receber 

Está descendo como um vulcão em erupção 

Igreja se prepare, pois já está descendo unção. 

A unção de Deus está descendo aqui 

Ela quebra o julgo, faz inexistente existir 

A unção de Deus vai se espalhar 

Exalte glorifique tem unção neste lugar 

Neste lugar 

Foi nessa unção que Gideão venceu 

Milhares de soldados com trezentos servos de Deus 

Também me lembro de Davi irmão 

Venceu o urso e o leão através dessa unção 

Davi lançou a pedra na unção Golias caiu 

Moisés tocou com unção e o Mar Vermelho se abriu 

Você impactado eu profetizo irmão 

Levante as suas mãos agora e receba a unção. 

A unção de Deus está descendo aqui 

Ela quebra o julgo, faz inexistente existir 

A unção de Deus vai se espalhar 

Exalte glorifique tem unção neste lugar 

Neste lugar 

Unção 

Ande na unção, fale na unção, 

Transpire a unção, exale a unção, 

Viva na unção, Sinta a unção. 

Ande, fale na unção 

Transpire a unção, exale a unção 

Viva na unção sinta a unção... 

A unção de Deus está descendo aqui 

Ela quebra o julgo, faz inexistente existir 

A unção de Deus vai se espalhar 
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Exalte glorifique tem unção neste lugar 

A unção de Deus está descendo aqui 

Ela quebra o julgo, faz inexistente existir 

A unção de Deus vai se espalhar 

Exalte glorifique tem unção neste lugar 

Neste lugar 

Tem unção de Deus neste lugar 

 
 

Deus Nos Escolheu 

Cassiane 

Ainda que a figueira não floresça 

E os campos não produzam mantimentos 

Não vem das mãos dos homens 

Minha força e provisão 

É Deus a minha salvação 

É Deus o meu alto refúgio 

Ainda que as bênçãos pareçam não chegar 

Deus é fiel e sem demora vem 

A minha parte eu faço, eu não paro de adorar 

A ele minhas mãos levantarei 

Mesmo se eu passar por um deserto, 

Pelo vale ou seja onde for 

Nada poderá me abalar 

Pois quem me guarda é o Senhor 

Deus determinou no coração 

Nos escolher e nos chamou 

E se chamou... com sua unção... nos capacitou 

Deus nos escolheu 

Deus nos chamou 

Deus nos ungiu 

Nos capacitou 

Fogo do Alto 
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Cassiane 

Sinto algo diferente aqui acontecer 

um calor de brasa viva invade o meu ser 

uma chama que se espalha e contagia a quem clamar 

é fogo santo do Senhor Jeová 

não consigo mais conter a minha adoração 

essa chama arde forte em meu coração 

esse é o momento vamos glorificar 

pois fogo do alto Deus vai derramar 

CORO: 

Derrama fogo santo, Senhor 

Enche de glória, manda glória, Tua glória eu quero ver 

Refaz vaso quebrado, com fogo do alto vem aquecer 

Derrama fogo santo, Senhor 

Enche de unção, com muita unção, reveste a igreja de poder 

E se tiver crente gelado, com fogo do alto então vem aquecer 

Fogo do alto, fogo santo renovador 

Fogo ardente que queima o pecado 

Desfaz o embaraço e enche o inimigo de pavor 

Fogo do alto, fogo que veio pra purificar 

Batizando, enchendo de graça a todo aquele que glorificar 

Glorifique, glorique, glorifique 

E veja os milagres que o Pai hoje opera aqui 

Glorifique, glorique, glorifique 

E deixe a glória de Deus te invadir 

Sinto algo diferente ainda acontecer 

É poder pra todo lado, vai estremecer 

Agora novas linguas eu já posso ouvir 

É Deus aqui, levante as mãos quem já pode sentir 

Quem quer receber começe a dar glória 

É grande o mistério de Deus aqui neste lugar 

A glória de Deus se espalha na igreja 

Hoje é noite de vitória 

Prepare-se irmão pra se contagiar 

Creia 
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Cassiane 

Se as lutas vem te abater 

Parecem que não vão ter fim 

E a incredulidade tenta como o mar afogar tua fé 

O Todo Poderoso vem 

Com o seu infinito amor 

Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança 

Creia, Ele virá 

Em teu socorro 

Pra te ajudar 

Não chores 

Deus ouviu tua voz 

Luta por ti 

Não te deixa só 

Creia, Ele vela pelos seus 

Não há nada impossível para Deus 

E o que prometeu é fiel pra cumprir 

Sobre todos reina 

Sobre tudo tem poder 

Operando Deus quem impedirá! 

Creia! 

Dia de Glória 

Cassiane 

Algo maravilhoso vai acontecer 

Quando Deus derramar do seu poder 

Tomé hoje vai Ter que acreditar 

Que Jesus está vivo e que presente está 

Ninguém pode impedir o trabalho de Deus 

Se hoje quiser falar com o povo seu 

E se o profeta tomar outra direção 

Ele usa animal pra entrar em ação 

A Jumenta vai falar e Tomé vai Ter que crer 

O grande mar vai se abrir, Faraó vai perecer 

E aquele que veio só pra olhar 

Se prepara então pra ver 

Esta igreja vai marchar, abalada de poder 
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Miriam vai dançar, porque Deus vai agir 

Se tem profetas de baal, todos irão cair 

Nosso Deus é tremendo, ninguém pode com Ele não 

Ele já determinou uma poderosa unção. 

Há uma nuvem de gloria guiando esse povo 

Um homem de branco trazendo renovo 

E o incenso suave subindo as narinas 

De quem tem poder pra curar 

É o dia de mistério, é dia de glória 

É dia de cura eu vejo agora 

Não fique aí parado abra sua boca e dê glória 

Glorifique agora para a bênção chegar 

Quem estiver doente curado será,  

Através da glorificação 

Todo laço vai se quebrar 

O profeta vai profetizar 

O seu poder Deus hoje aqui já revelou 

Manda glória pra glória 

E veja a glória, que desce da glória 

É glória, é glória, é glória, é glória 

Abra sua boca e dê glória. 

Santidade 

Cassiane 

Quero mergulhar o meu coração 

Me purificar nas águas de teu rio 

Novas vestes quero ter 

Santificado quero ser 

Quero mergulhar 

Nas águas de teu rio 

Me lanço agora 

Em tuas fortes correntes 

E deixo tuas águas me levarem 

Eu sinto tudo sendo transformado 

A minha alma sendo lavada 

Vem fluir em meu coração 

Tua cura, tua unção 

Renascendo o amor, 

Revivendo o perdão 

Fortaleça a raiz, 

Vem fluir dentro de mim 
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Santidade, santidade 

Lava-me, cura-me 

Dá-me tua santidade (2x) 

Transforma-me, restaura-me 

Dá-me tua santidade (2x) 

Vale a Pena Esperar 

Cassiane 

Estavam todos reunidos no lugar de adoração 

Para se cumprir a promessa de Jesus 

Ficai em Jerusalém até que desça 

O Espirito Santo dá promessa sobre vós... 

E a igreja permaneceu em oração... 

Esperando a promessa de Jesus se cumprir/ E se cumpriu! 

 

O Espirito desceu e a casa então se encheu 

A glória de Deus invadiu o lugar e quem acreditou, 

Ali permaneceu, em outras línguas pode falar 

Deus cumpriu a promessa, vale a pena esperar 

Vale apena esperar a promessa de Deus 

Vale a pena esperar o mover do Senhor 

Quando Deus te falar, então pare pra ouvir 

Poque quando Ele fala, Ele pode cumprir 

O Espirito Santo aqui já chegou 

Pra cumprir a promessa 

E Deus já mandou uma nuvem de glória pra anunciar 

Que chegou o pentecoste, aqui, neste lugar... 

Espera... Não vá embora antes da tua benção chegar 

É hoje... chegou a hora 

Que o Espirito de Deus vai se manifestar 

Não saia daqui sem tua benção levar 

Sobre As Águas 

Cassiane 

O meu barco está distante 

Precisas me alcançar 
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O vento forte está 

Açoitado pelas ondas 

Não consigo avançar 

Vem me alcançar 

Andando sobre as águas 

Em meio a tempestade 

Vem romper com meus medos 

Óh, Senhor já estou te vendo 

Do meu barco agora estou descendo 

Pra te encontrar 

E ter uma experiência 

Uma lição de fé 

Vou te adorar, poderoso Rei 

Vem na minha direção, me toma pela mão 

Eu quero caminhar sobre as águas 

Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar 

Oh, Mestre não me deixa naufragar 

Andando sobre as águas 

Em meio a tempestade 

Vem romper com meus medos 

Óh, Senhor já estou te vendo 

Do meu barco agora estou descendo 

Pra te encontrar 

E ter uma experiência 

Uma lição de fé 

Vou te adorar, poderoso Rei 

Vem na minha direção, me toma pela mão 

Eu quero caminhar sobre as águas 

Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar 

Oh, Mestre não me deixa naufragar 

O cair é meu e o levantar é Teu 

Minha provação também é plano Teu 

Pra me ensinar, para acrescentar 

De grão em grão a minha fé 

Vem na minha direção, me toma pela mão 

Eu quero caminhar sobre as águas 

Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar 

Oh, Mestre não me deixa naufragar (2x) 
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Quando o Crente Clama 

Cassiane 

Quando os joelhos se dobram e as lágrimas rolam, e você 

É levado a Deus, pela fé pela oração, faz tremer o inferno, 

Deus muda a situação, o Espírito Santo enxuga o seu pranto 

E tira ele do chão 

Não existe que detenha, um crente que ora, quando ele 

Clama todo céu se abre, Deus manda vitória, mesmo que 

As lutas tentem ofuscar, a sua visão Espiritual, dobram os 

Joelhos e com oração vence todo mal! 

Coro 

Deus abre a porta, Deus decreta a vitória Deus exalta o 

Pequeno quando chega a hora, o menino vence o gigante, 

E as muralhas vão ao chão, o fraco fica forte, Deus faz 

Dele um campeão, machado flutua, Deus abre o 

Jordão, o inferno bate em retirada, quando você 

Clama, ao Senhor na oração 

O segredo está na oração do crente, sua voz move o 

Coração de Deus, meu irmão se está difícil pra você, o 

Segredo da vitória receber, é orar e descansar, Deus é fiel! 

Ao Senhor, na oração, quando você clama ao Senhor na 

Oração Deus responde! 

Pegadas Na Areia 

Cassiane 

Uma noite eu tive um sonho... 

Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu, passavam cenas da minha vida. 

Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia: um era meu e o outro 

era do Senhor. 

Quando a última cena passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes, 

no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. 

Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu 
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deveras e perguntei então ao Senhor: 

- Senhor, Tu me disseste que, uma vez que resolvi te seguir, Tu andarias sempre comigo, em todo o caminho. 

Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não 

compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixaste sozinho. 

O Senhor me respondeu: 

- Meu querido filho. Jamais eu te deixaria nas horas de provas e de sofrimento. Quando viste, na areia, apenas 

um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços do pai. 

Tudo Novo 

Cassiane 

Eis que tudo novo se fez 

Tudo se fez novo 

Novo céu, e nova terra, 

Posso ver 

Todo mau ficou pra tras 

Tudo se fez novo 

O meu Deus 

É o Deus que tudo novo faz 

Ele é Deus... 

Não mais morte, não mais guerra 

não mais dor... 

E pra sempre, eternamente 

na presença do Senhor 

Não tristeza, não angustia 

Nunca mais... 

Alegria, eterno dia, lá no céu... 

Eis que tudo novo se fez 

Tudo se fez novo 

Eu pra sempre filho de Deus 

Vencedor... 

Todo mal ficou pra tras 

tudo se fez novo 

Eu com Deus e Deus comigo 

Infinitamente 
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Só Mais Uma Milha 

Cassiane 

Quando as mãos de Deus estão sobre você 

O vento pode soprar 

Te balança pra lá e pra cá 

Mas você não cai, não cai, não 

Quando as mãos de Deus tocarem você, 

O seu coração vai se abrir, 

O céu vai descer, a unção vai cair sobre a sua vida 

(Refrão) 

Sinta o poder de Deus, 

Abra os seus olhos pela fé e veja 

Jesus Cristo descendo com sua majestade, 

e sua grandeza 

E um coral de anjos cantando bem alto em uma só voz 

Anunciando a vitória 

Ele te diz: "Meu filho contemple, agora, o que tenho nas mãos 

Venho te trazer vida, veja a minha glória, sinta a minha unção, 

Pode contar comigo para caminhar só mais uma milha 

Eu tenho uma obra ainda com você". 

Eu sou o Deus que renova, que liberta e transforma a água em vinho 

Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita, não serás atingido 

Pra que temer e pensar que não vai conseguir caminhar? 

Por isso, estou aqui, segure em minhas mãos, contigo eu vou andar 

(Refrão) 

A Alma Abatida 

Cassiane 

Harpa Cristã (193) 

Se tu, minh'alma, a Deus suplicas, 

E não recebes, confiando fica 

Em Suas promessas, que são mui ricas, 

E infalíveis pra te valer. 

Por que te abates, ó minha alma? 
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E te comoves, perdendo a calma? 

Não tenhas medo, em Deus espera 

Porque bem cedo, Jesus virá! 

Ele intercede por ti, minh'alma; 

Espera nEle, com fé e calma; 

Jesus de todos teus males salva, 

E te abençoa, dos altos céus. 

Terás em breve, as dores findas, 

No dia alegre da Sua vinda; 

Se Cristo tarda, espera ainda 

Mais um pouquinho, e O verás. 

O Hino da Vitoria 

Cassiane 

Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar ? 

Quem é Ele que pode fazer o mar se calar ? 

No momento em que a tempestade vier te afogar, 

Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. 

Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel 

Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. 

Fez caminho no meio do mar 

Para o povo de Israel passar. 

Do outro lado com os pés enxutos 

Puderam cantar: O hino da vitória 

(Coro) 

Quando estiver frente ao mar 

E não puder atravessar 

Chame este homem com fé 

Só Ele abre o mar. 

Não tenha medo irmão 

Se atrás vem faraó 

Deus vai te atravessar 

E você vai entoar o hino da vitória 

Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, 

Chame logo este homem para te ajudar. 

É nas horas mais difíceis que Ele mais te ver, 

Pode chamar este homem que Ele tem poder. 

Se passares pelo fogo não vai te queimar. 

Se nas águas tu passares não vão te afogar. 
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Faça como Israel que o mar atravessou 

E no nome do Senhor um hino de vitória, do outro lado cantou. 

(Volta ao começo) 

Vou Adorar 

Cassiane 

Senhor eu quero te adorar 

Ser fiel somente a ti 

Nenhum decreto vai mudar meu coração 

Eu não me prostarei perante outro rei 

Se me lançarem na fornalha ardente 

Não vou temer Deus esta presente 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Se levantarem conspirações 

E me lançarem na cova dos leões 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Santo majestoso, santo glorioso 

É o quarto homem da fornalha 

Poderoso na batalha 

Santo majestoso, santo glorioso 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Por causa de sua fé e de suas orações 

Daniel foi lançado à cova de leões 

Condenado por adorar a Deus 

Mas vejam so o que aconteceu 

O rei passou a noite inteira acordado 

Não conseguiu dormir de tão preocupado 

E quando amanheceu o rei se levantou 

Foi ate a cova e por Daniel chamou 

Servo do Deus vivo será 

Que o teu Deus te livrou te livrou 

E de dentro da cova Daniel respondeu: 

Vive oh rei o meu Deus 

O Deus que ouve as orações 

Enviou seu anjo e fechou a boca dos leões 

Eu vou adorar 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Não vão me calar (2x) 
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Receba 

Cassiane 

Está aqui o Poderoso e Forte 

Seu trono está firmado em justiça e poder 

O sentinela de Israel que nunca dorme 

Seu governo jamais terá fim 

Guerreiro, mais valente que o valente 

Quando entra na batalha entra pra ganhar 

Ninguém pode sondar os seus mistérios 

Pois só o Seu Espirito pode revelar 

Ele é Deus tremendo que hoje vai agir, vai operar 

Sua glória está descendo aqui neste lugar 

Sua unção vai invadir, manifestar 

Com poder e autoridade hoje Ele vai fazer, a terra estremecer 

Pra mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor 

Imutável, Deus de fogo é o grande Eu Sou 

Ele tem todo o poder pra trazer a benção pra você! 

Receba...Ele é fiel/ Receba... A unção do céu 

Receba... Pois rasgou-se o véu/ Receba... Ele aqui está 

Receba... A sua benção já/ Receba... Tome posse agora!! 

Na Orla do Teu Manto 

Cassiane 

Há muito tempo ela vinha sofrendo 

Há muito tempo esperava um milagre 

Tão repetido se tornou seu lamento 

Foi excluída da sociedade 

Já não sabia aonde estavam os amigos 

Era humilhada, considerada impura 

Desesperada e em grande tormento 

Gastou tudo que tinha em busca da cura 

Ouviu falar de jesus cristo e num instante 

Determinou que aquela era a sua chance 

Rompeu a multidão sem exitar 

Pensou tão somente se eu tocar 
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Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Vou acreditar, a cura virá 

Verei meu milagre se eu tocar 

Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Se eu tocar, com muita fé 

Verei o milagre 

Se eu tocar, se eu tocar 

Se eu tocar na orla do seu manto 

Se eu tocar, se eu tocar 

A cura virá 

Se eu tocar, se eu tocar 

Se eu tocar na orla do seu manto 

Se eu tocar, se eu tocar 

Verei meu milagre se eu tocar 

Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Vou acreditar, a cura virá 

Verei meu milagre se eu tocar 

Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Se eu tocar, com muita fé 

Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Vou acreditar, a cura virá 

Verei meu milagre se eu tocar 

Na orla do seu manto 

Na orla do seu manto 

Se eu tocar, com muita fé 

Verei o milagre 

Vitória Pra Você 

Cassiane 

Se você esta pensando em largar a cruz  

O caminho de vitória só há em Jesus  

Não desista siga em frente, Jesus é poder  

Com certeza está contigo e você vai vencer 

O inimigo se levanta para te impedir  
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Jesus abre o caminho pra você seguir  

E Ele derruba muralha pra você passar  

Também abre um, caminho no meio do mar 

Vitoria, vitoria  

Hoje tem vitoria pra você  

Se o inimigo te disser que não  

Jesus fecha a boca do leão 

Quando Deus quer dar vitoria pelo seu poder  

Até água da rocha faz aparecer  

Os ossos criam carne para guerrear  

faz na cova de leões o homem passear 

Se o gigante aparecer Ele faz cair  

O inimigo não resiste, vai ter fugir  

Quando ordena faz até o inferno estremecer  

Tudo isso só pra dá vitoria pra você 

É Hora De Vencer 

Cassiane 

Acredite e hora de vencer 

Essa forca vem dentro de você 

Você poder até tocar no céu e crer 

Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super herói 

Nosso sonho e a gente que constrói 

E vencedor os Limite 

Escalando a fortaleza 

Conquistando o impossível pela fé 

Campeão 

Vencedor 

Deus da asa 

Faz meu vou 

Campeão 

Vencedor 

E está a fé de magivel que mostra seu valor 

Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super herói 

Nosso sonho e a gente que constrói 

E vencedor os Limite 

Escalando a fortaleza 

Conquistando o impossível pela fé 

Campeão 

Vencedor 

Deus da asa 
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Faz meu vou 

Campeão 

Vencedor 

E está fé que te faz de imbatível que mostra seu valor 

Tanto respondi você poder quebra 

Abarreira 

Você poder ultrapassar 

E vencer 

Campeão 

Vencedor 

Deus da asa 

Faz me vou 

Campeão 

Vencedor 

E está fé que te faz de imbatível que mostra seu valor 

Campeão (o campeão) 

Vencedor 

Deus da asa (faz me vou) 

Campeão 

Vencedor 

E está fé que te faz de imbatível que mostra seu valor 

Sossegai 

Cassiane 

1 

- Ó Mestre! O mar se revolta: 

As ondas nos dão pavor: 

O céu se reveste de trevas: 

Não temos um Salvador! 

Não se te dá que morramos? 

Podes assim dormir. 

Se a cada momento nos vemos, 

Sim, prestes a submergir? 

Coro 

- "As ondas atendem ao meu mandar: 

Sossegai! 

Seja o encapelado mar 

A ira dos homens, o gênio do mal: 

Tais águas não podem a nau tragar, 

Que leva o Senhor, Rei do Céu e mar, 

Pois todos ouvem o meu mandar: 

Sossegai! - sossegai! 

Convosco estou para vos salvar: 
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Sim, sossegai!" 

2 

- Mestre, na minha tristeza 

Estou quase a sucumbir: 

A dor que perturba minha alma, 

Oh! Peço-te, vem banir! 

De ondas do mal que me encobrem, 

Quem me fará sair? 

Pereço, sem ti, oh! meu Mestre! 

Vem logo, vem me acudir! 

3 

- Mestre, chegou a bonança, 

Em paz eis o céu e o mar! 

O meu coração goza calma 

Que não poderá findar. 

Fica comigo, oh! meu Mestre, 

Dono da Terra e Céu, 

E assim chegarei bem seguro 

Ao porto, destino meu. 

Ele É o Rei 

Cassiane 

Ele é o Rei por excelência 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Do amor, é a essência 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Ele é o Rei, e nada muda 

Ele é o Rei, o socorro, e ajuda 

Ele é o Rei da batalha, 

Ele é fiel e não falha 

(Refrão) 

Ele é o Rei da vida 

Ele é o Rei de toda glória 

Ele é o Rei dos Santos 

Ele é o Rei, da nossa vitória (2x) 

Ele é o Rei por excelência 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Do amor, é a essência 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Ele é o Rei, e nada muda 
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Ele é o Rei, o socorro, e ajuda 

Ele é o Rei da batalha, 

Ele é fiel e não falha 

(Refrão) 

Ele é o Rei da vida 

Ele é o Rei de toda glória 

Ele é o Rei dos Santos 

Ele é o Rei, da nossa vitória (3x) 

Ele é o Rei 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Rei da vida, Rei dos Santos, Rei da glória 

(Ele é o Rei, Jesus é o Rei) 

Ele é o Rei, da nossa vitória 

Ele é o Rei, Jesus é o Rei! 

Louvor Sem Fim 

Cassiane 

Quando eu me prostar Diante do Teu altar 

Eu vou me declarar Teu nome exaltar 

Quero te entronizar Meus lábios vão cantar 

O que Tu És pra mim Vou Te louvar sem fim 

Louvo por que És a minha força 

Louvo pois nasci pra Te adorar 

Louvo mesmo em meio à provação 

Louvo a Ti de todo o coração 

Louvo por que És meu Salvador 

Louvo pois minha vida transformou 

Louvo pois eu quero Te sentir 

Derrama Tua glória sobre mim 

Oh, Senhor meu Rei, quando no céu chegar 

Eu quero Te abraçar 

Vamos nos alegrar 

Que comunhão será 

Um novo corpo eu terei 

Mais santo eu serei 

Enquanto aqui viver 

Sempre, sempre louvarei meu Deus 

E quando eu começo a Te exaltar 

Sinto Tua mão a me tocar 
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Pois és Digno de todo louvor 

Deus conosco o Consolador 

E levanto as mãos pra adorar 

Tua majestade excelencia 

Santo, Santo 

A Ti entrego todo o meu amor 

Somente a Ti meu Deus 

Aleluia, eu nasci pra Te adorar meu Jesus 

Meu louvor entrego somente a Ti 

Louvo a Ti de todo o coração 

Louvo por que És meu Salvador 

Pois minha vida transformou 

Pois eu quero Te sentir 

Derrama Tua glória sobre mim 

Oh Senhor 

Eu venho Te pedir 

E não vou desistir 

Com o meu coração 

Vem derrama agora Tua unção 

Nao paro de louvar 

Por Tua santidade 

És Senhor onipotente 

Louvo o Teu nome para sempre 

Louvo, e não vou desistir 

Louvo, com o meu coração 

Vem derrama agora Tua unção 

Não paro de louvar 

Por Tua santidade 

És Senhor onipotente 

Louvo o Teu nome para sempre 

Louvo o Teu nome 

Louvo, louvo Senhor 

Pelos séculos dos séculos 

Amém, amém, amém, amém... 

Amém... 

Chuva de Fogo 

Cassiane 

Sinto uma chuva de fogo 

Descendo neste lugar 
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Sobre a cabeça do povo 

Em nome de Jeová 

Vejo esta chuva de fogo 

Pelos olhos da fé 

Trazendo a benção de novo 

Sobre aquele que quer 

Estou debaixo da chuva de fogo 

Ela é santa e produz 

Chamas que não consomem 

Não é coisa do homem ela vem de Jesus 

Quem mandou esta chuva de fogo 

Sobre os servos seus 

Este fogo não cessa, não, não cessa 

É promessa de Deus 

Sinto uma chuva de fogo 

Queimando vidas aqui 

É privilégio de todos 

E você pode sentir 

Vejo esta chuva de fogo 

Como vitória fiel 

Que o Senhor nos envia 

Lá alturas dos céus 

Estou debaixo da chuva de fogo 

Que continua a descer 

Todo mal cicatriza 

Salva, cura e batiza 

Todo aquele que crê 

Estou debaixo da chuva de fogo 

Chuva santa que brilha  

Queima e faz maravilha 

Entre o povo de Deus 

Festa Na Igrejinha 

Cassiane 

Hoje é dia de festa lá na igrejinha 

Até me recordo da pequenininha 

Muitos pregadores estarão ali 

É o dia de aniversário na congregação 

Data esperada por todos irmãos 

Que foram criados naquele lugar 

Chega a hora do culto os irmãos vão chegando 

Cantando corinhos vão se aproximando 

Pra mais uma vez ao senhor adorar 

Então se inicia o culto com a benção de Deus 
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Já vejo descendo fogo lá do céu 

Pra aquecer o crente na congregação 

O fogo então pega depressa 

É a glória de Deus completando a festa 

Tem anjos voando no meio da igreja 

Pra lá e pra cá 

Os louvores que aqui são cantandos 

Como cheiro suave sobem até Jeová 

Até vejo muitos crentes chorando 

Levantando as mãos pra glorificar 

Aqui tem crente desviado que já está chorando 

Pois em seu coração Jesus está tocando 

E volta a sentir o primeiro amor 

Venha meu querido irmão 

Venha depressa 

Pois a porta da graça ainda está aberta 

Mas em brevemente ela vai fechar 

E a noiva de Jesus vai glorificando 

E o pregador vai anunciando 

Dizendo que Jesus vem buscar sua igreja 

E este culto poderá nunca se acabar 

Pois a qualquer momento Jesus vai voltar 

E esta festa vai continuar no céu 

A Minha Bênção 

Cassiane 

Já na alva luz do dia a raiar 

Lá estava a cena que me impressionou 

Um anjo preso a Jacó 

Que por sua benção lutou 

E jamais desistiu. 

Não largava o anjo ele muito insistiu 

Não sairia dali, sem sua benção na mão 

De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou 

E abençoado ele foi. 

Preciso de uma benção não vou desistir 

Sem ela eu não vou sair daqui 

Só saio quando o Senhor me tocar 

Não posso mais ficar sem te sentir 
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Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. 

Não largava o anjo ele muito insistiu 

Não sairia dali, sem sua benção na mão 

De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou 

E abençoado ele foi. 

Solta o Cabo da Nau 

Cassiane 

Oh! Por que duvidar sobre as ondas do mar 

Quando Cristo caminho abriu 

Quando forçado és contra as ondas lutar 

Seu amor a ti quer revelar 

Solta o cabo da nau toma os remos na mão 

E navega com fé em Jesus 

E então tu verás que bonança se faz 

Pois com ele seguro serás 

Trevas vêm te assustar tempestades no mar 

Da montanha o mestre te vê 

A na tribulação ele vem socorrer 

Sua mão bem te pode suster 

Podes tu recordar maravilhas sem par 

No deserto o povo fartou 

E o mesmo poder ele sempre terá 

Pois não muda e não falhará 

Quando pedes mais fé ele ouve o crê 

Mesmo sendo em tribulação 

Quando a mão de poder o teu ego tirar 

Sobre as ondas poderás andar 

Ele Está Aqui 

Cassiane 

Quem veio aqui pra receber milagre 

Pode começar a se alegrar 

Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus 
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Se prepare que ele vai falar 

Quem veio aqui pra ser curado 

Receba a cura em nome de Jesus 

Quem veio aqui pra receber unção 

Receba meu irmão 

Ele está aqui, ele vai cura 

Ele está aqui, ele vai batizar 

Romper as barreiras e toque n'ele 

Deus vai operar 

Ele está aqui eu já posso sentir 

Ele está aqui andando eu nosso meio 

Ele já chegou, ele já veio 

Jesus está aqui 

Quem veio aqui pra receber milagre 

Pode começar a se alegrar 

Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus 

Se prepare que ele vai falar 

Romper as barreiras toque n'ele 

Chegou a tua hora 

Se você tocar com fé 

Virtude vai sair toque n'ele 

Ele está aqui, ele vai cura 

Ele está aqui, ele vai batizar 

Romper as barreiras e toque n'ele 

Deus vai operar 

Ele está aqui eu já posso sentir 

Ele está aqui andando eu nosso meio 

Ele já chegou, ele já veio 

Jesus está aqui 

Toque n'ele romper as barreiras 

Toque n'ele virtude vai sair 

Toque n'ele 

Atualidades 

Cassiane 

"Olho em volta... 

E vejo mil tristezas e desilusões 

Carência de amor nos corações  
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O ódio impera na face da terra  

Vejo a fome... 

Em toda parte guerras sem final 

O homem até parece irracional 

E no pecado com prazer se enterra 

Porém a Bíblia diz 

Está escrito, dito por Jesus 

Que estas coisas iam se cumprir  

Para o seu povo não se assustar 

Isto seria... 

A prova da chegada do final 

E isto nos alerta que afinal 

Jesus está bem perto de voltar 

Tanta gente...  

Que já não faz um gesto de carinho 

Ao invés de rosas  

Espalham espinhos 

Plantando a semente da discórdia 

Já não sabem... 

O que significa o verbo amar 

O verbo que conhecem é odiar 

Não tem a paz e nem misericórdia " 

Ele É Poder 

Cassiane 

Ele é poder 

Todo poder 

Em suas mãos está todo poder 

Pra fazer o cego ver 

E fazer o surdo ouvir 

Em suas mãos está todo poder 

Transformou a água em vinho 

Ele acalma a tempestade 

Ele cura os leprosos 

E caminha sobre o mar 

Ele expulsa os demônios 

Multiplica o peixe e o pão 

Produz pesca milagrosa 

E alimenta multidão 

Jesus cura o paralítico 

E consola o ferido 

Dá a alma do aflito 

Novo rumo a seguir 

Ele ressuscita os mortos 
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Faz milagres entre nós 

E o inferno estremece 

Ao ouvir a Sua voz 

Lugar Cheio de Glória 

Cassiane 

Tem glória neste lugar... Cheio de glória este lugar está! 

Ouço um lindo coral de anjos e crentes a Deus glorificar 

Olha o Varão de branco... Passando por aqui! 

Este lugar é santo! Já posso sentir que o céu desceu neste lugar 

É glória que sobe, é glória que desce 

É o poder de Deus que nos aquece 

Tem anjos voando pra lá e pra cá 

Abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar 

É glória, tem glória, tá cheio de glória 

Já ouço os irmãos em mistério falar 

Não fique aí calado sem glorificar 

Com o Espírito Santo Jesus quer te batizar 

Batiza, batiza, Jesus! Derrama, derrama poder 

O mudo fala, o cego vê, o coxo anda 

Milagres vão acontecer! Você vai ver 

Receba, receba unção, abra a boca daí glória, irmão 

Fale em línguas , glorifique, profetize 

Mergulhe nesse mistério, se envolva nesta glória 

Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas 

E no meio do poder Jesus entrega tua vitória. 

 

Glória, glória, glória. É só dá glória. 

Metade de Mim 

Cassiane 

Quando dois corações se encontram, 

Na vontade de Deus é assim, 

O amor nasce forte no ar, 

E vem pra ficar é perfeito, 

Não tem fim, 

Foi assim entre você e eu, 
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Nosso amor vem da parte de Deus, 

Por isso eu quero viver, 

Ligado em você e sonhar 

E realizar nossos sonhos de amor. 

Como a abelha e o mel, 

Como a estrela e o céu, 

Como o sol e o calor, 

Foi assim que Deus quis, 

Pra nos fazer feliz 

Nos uniu nesse amor. 

Parte de mim, metade de mim, 

Motivo real de todo o meu sorriso, 

Se estou ao seu lado me sinto vivendo 

No paraíso 

Parte de mim, metade de mim, 

Preciso demais de tua companhia, 

Agradeço a Deus esse amor, 

Pois você é tudo que eu queria. 

Você É Vencedor 

Cassiane 

Eu sei que a tua vida por ai não é tão fácil de seguir, 

Mas avante você tem que ir 

Jesus é quem te ama e te quer bem 

Chuvas de benção Ele tem pra ti dar 

Você tem que lutar e acreditar 

Que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo 

Então levante e use a sua fé porque Jesus contigo é... 

E nele você pode tudo 

Não pense que a vida acabou 

Só lembre que você é vencedor 

Você não é ungido pra perder 

Com Cristo é vencer ou vencer 

Não diga que a vitória nunca vem 

Porque vitória pra você Deus tem 

Se o mar da vida em sua frente está 

Deus abre o caminho neste mar 

E você vai passar e cantar de lá 

Só o Senhor é Deus 

O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus 
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Faz-me Viver Outra Vez 

Cassiane 

Deus, olha para mim 

Os meus ossos já se secaram 

E minha esperança se foi 

Meus pés cansados estão 

De tanto caminhar no deserto 

Preciso de um milagre, vem me resgatar 

Junta os ossos e restaura a minh'alma 

Que cansada se abateu 

E deixou a esperança morrer 

Vem abrir a sepultura ressuscita os meus sonhos 

E faz viver outra vez 

Um exercito de unção de Deus 

Sobre mim agora vem derrama o teu poder 

Muda a minha história 

Vem com força me incidir 

Faz de mim soldado forte e pronto a combater 

Que não teme o mal 

Mas que segue em frente na batalha pra vencer 

Faz de mim agora um profeta das nações 

Vou profetizar, Vou profetizar 

Até eu ver o teu milagre. 

 

Junta os ossos e restaura a minh'alma 

Que cansada se abateu 

E deixou a esperança morrer 

Vem abrir a sepultura ressuscita os meus sonhos 

E faz viver outra vez 

Um exercito de unção de Deus 

Sobre mim agora vem derrama o teu poder 

Muda a minha história 

Vem com força me incidir 

Faz de mim soldado forte e pronto a combater 

Que não teme o mal 

Mas que segue em frente na batalha pra vencer 

Faz de mim agora um profeta das nações 

Vou profetizar, Vou profetizar 

Até eu ver o teu milagre, Senhor 
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Sobre mim, sobre mim 

Sobre mim agora vem derrama o teu poder 

Muda a minha história 

Vem com força me incidir 

Faz de mim soldado forte e pronto a combater 

Que não teme o mal 

Mas que segue em frente na batalha pra vencer 

Faz de mim agora um profeta das nações 

Vou profetizar, Vou profetizar 

Até eu ver o teu milagre, Senhor 

Faz de mim agora um profeta das nações 

Vou profetizar, Vou profetizar 

Até eu ver o teu milagre, 

Vou profetizar (Vou profetizar), Vou profetizar (Vou profetizar) 

Até eu ver o teu milagre, Senhor 

Entregue Tudo a Deus 

Cassiane 

Se o coração doer e a fé estremecer 

Peça a Deus a fé 

Que Ele que deu a Abraão 

Se a jornada é espinhosa 

E te traz gosto de fel 

Peça a Deus a confiança de Daniel 

Se as vezes te faz falta 

Um amigo ou um irmão 

Pra você não se sentir sozinho como Jó 

Aproveite que há anjos 

Nesta hora ao teu redor 

Lute pela tua benção como fez Jacó 

Mas entregue tudo a Deus 

Confia só em Deus 

Tua vida vai mudar 

Basta nEle confiar 

Mas entregue tudo a Deus 

Confia só em Deus 

Suas promessas jamais irão falhar 

Andar com Deus é bom 

E Noé com Deus andou 

Mas Enoque e Elias 

Deus para Si os tomou 

Numa carruagem de fogo 
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Hoje Deus quer te tomar 

Quer te dar uma vida nova 

Quer te restaurar 

Não permita que as lágrimas 

Te impessam de ser feliz 

E de viver o amor perfeito 

Que você sempre quiz 

Vai orando e confiando 

Deus não se esquece dos Seus 

Mas entregue a sua vida 

Nas mãos de Deus 

Só o Senhor É Deus 

Cassiane 

Deus chamou Moisés do meio do deserto 

Para retirar seu povo do Egito 

E os levar a terra que mana leite e mel 

Como o aos seus pais havia prometido 

Dez pragas Deus mandou 

O Egito padeceu 

E o rei deixou partir os filhos de Israel 

Mas em seu coração 

Logo se arrependeu 

E outra vez perseguiu 

O povo de Deus 

Eis o mar, atrás vem faraó 

Deus nos mandou seguir 

O que será de nós? 

E Moisés respondeu 

Não temas porque Deus 

Pelejará por nós 

Ele mesmo disse-me assim 

Dize aos filhos de Israel 

Que a ordem é marchar 

E hoje saberão que não 

Há Deus como Jeová 

Dize aos filhos de Israel 

Que a ordem é marchar 

E "Só o Senhor é Deus" 

Israel irá cantar 
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Exultarei ao Deus de maravilhas 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Ele lançou no mar, os cavalos e seus cavaleiros 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Porque clamas a mim 

Toca nesse mar 

E dize aos filhos de Israel 

O exército inimigo confundido ficará 

Dize aos filhos Israel que a ordem é marchar 

E eu vos abrirei um caminho em meio ao mar 

Seus olhos contemplarão o meu milagre 

Marchem, marchem 

Apenas contemplai 

O livramento que vos dou 

Marchem, marchem 

Eu vou a vossa frente pra vos dar vitória 

Marchem, marchem 

Seus olhos contemplarão o Meu milagre 

Dize aos filhos de Israel 

Que a ordem é marchar 

E hoje saberão que não 

Há Deus como Jeová 

Dize aos filhos de Israel 

Que a ordem é marchar 

E "Só o Senhor é Deus" 

Israel irá cantar 

Exultarei ao Deus de maravilhas 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Ele lançou no mar, os cavalos e seus cavaleiros 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Exultarei ao Deus de maravilhas 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Ele lançou no mar, os cavalos e seus cavaleiros 

Só Ele é Deus, Só Ele é Deus 

Só Ele é Deus 

Igreja Que Glorifica 

Cassiane 

Quando eu cheguei aqui 

Pude logo perceber 

Que Jesus está presente 

Posso ver neste lugar 
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A glória de Deus descer 

Envolvendo cada crente 

Igreja, fique ligada 

A hora já é chegada 

E todos vão receber 

Vamos dar glória sem parar 

Deus aqui hoje vai mandar 

Uma chuva de poder 

A Igreja ora, a Igreja glorifica 

Já podemos contemplar 

Lágrimas em cada olhar 

Isto é Deus operando aqui 

Vai haver milegre, 

Muitas coisas vão acontecer 

Irmão de glória sem parar 

Deus hoje quer operar 

Fique ligada para receber 

Se você chegou agora 

Não fique admirado 

Com o que a Igreja está sentindo 

Comece a glorificar 

Hoje (pois) aqui neste lugar 

O poder está caindo 

Deixe dúvida de lado, 

Venha ser abençoado 

E dê lugar para o Senhor 

Deus hoje quer te usar 

Pô a vida na altar 

E seja um vaso de valor " 

Libera o Milagre 

Cassiane 

Como será ouvir a voz que chamou Lázaro pra fora 

Revogando a morte 

Quero saber o que aquele jovem em Naim sentiu 

Ao abrir os olhos e ver 

Jesus de Nazaré 

Quero compreender a dor da espera de um milagre 

E a alegria de quem depois de doze anos o alcançou 

Como Bartimeu eu vou pedir 
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Filho de Davi faz um milagre em mim 

Senhor 

Eu não vou desistir 

Eu quero o meu milagre 

Eu não abro mão 

Escuta o meu clamor 

Filho De Davi 

Libera o milagre 

Sobre mim 

Ainda que eu precise enfrentar a multidão eu vou 

Eu quero alcançar o meu milagre 

Meu Senhor 

Libera o milagre, libera o milagre 

Libera o milagre, sobre minha vida 

Libera o milagre,sobre minha vida 

Sua Benção Chegou 

Cassiane 

Quando a glória é pra Deus, veja o que ele faz´ 

A glória sobe e o poder dele cai 

Sobre esta igreja quem ligado estiver 

Verão anjos andando contemple pela fé 

E o seu pedido o anjo vai levar 

Vai entregar ao pai pra te abençoar 

E toda lágrima que derramou 

É Jesus quem diz:-sua benção chegou 

Quem aqui chegou triste já pode se alegrar 

Pois o Espírito Santo está neste lugar 

E quem chegou enfermo curado sairá 

Pois o doutor Jesus acabou de chegar. 

Estrela da Manhã 

Cassiane 

EIs que presto venho 

Me prostrei aos pés dos anjos 
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E disse-me não sele as palavras deste livro 

Que justo faz justiça 

Pra que tenha direito na árvore da vida 

Na árvore da vida 

Na árvore da vida 

Eu sou a raiz a geração de Davi 

A resplandecente estrela da manhã 

As folhas da árvore são saúde pra nação 

Ali nunca mais haverá maldição, não não 

Nunca mais 

Nunca mais 

Nunca mais 

Ali nunca mais haverá maldição 

Ofício 

Cassiane 

Não preciso ver muralha desabar 

Nem criança, multidão alimentar 

Pra te adorar Senhor. 

Não preciso ver as suas mãos furadas, 

A filha de Jairo ser ressuscitada, 

Pra te adorar, Senhor. 

Tua graça é o que me basta em tudo, 

Ser quem és,é o que me faz te amar acima de tudo! 

Te adorar é o meu ofício 

Te adorar, é pra isso que eu vivo 

Nada vai convencer meu coração 

Que não és o meu Senhor 

Te adorar, Jesus não abro mão! 

Quem Conhece Deus 

Cassiane 

A Bíblia fala de uma mulher 

Cujo filho que ela amava morreu 

O profeta perguntou: Como você vai? 
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E ela respondeu dizendo: Muito bem! 

Mas você diz que sua vida pereceu 

Você diz até que Deus já te esqueceu 

Você chora e reclama 

Pois esquece que Deus ama 

E prova aqueles que são filhos seus 

Quem conhece Deus, 

A alma satisfaz 

Mesmo havendo dor o coração tem paz 

Ele estende as suas asas 

Nada pode lhe tocar 

Quer na benção, quer na prova tem paz 

A Bíblia conta a história de um rapaz 

Coagido a negar o seu Senhor 

Foi lançado aos leões mas não negou 

E da fúria dos leões Deus o livrou 

Não espere a vitória triste assim 

Peça a Deus pra aumentar a sua fé 

Pode o vento soprar e a palmeira balançar 

Mas os que esperam em Deus estão de pé 

Deus Está No Barco 

Cassiane 

Como vai você 

Eo que está acontecendo 

Você está tão abatido 

Com o coração ferido 

Sem ter paz em seu viver 

Não vejo mais você sorrir 

A tristeza tomou conta de tí 

Só te faz chorar 

Deus está contigo no barco 

Ele não vai naufragar 

Sua fé está provando 

Lá do céu te contemplando 

E hoje vem te abençoar 

Não chore mais 

Jesus Cristo vai dar um jeito 

Tirar todo o embaraço 
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Derrubar muros e cortar os laços 

faz assim pra te ajudar 

Mas do seu lado agora está 

Sinta Jesus a te tocar 

Receba de Deus 

Cassiane 

Há uma benção de deus pra você, nesse ambiente, nesse lugar. 

Hoje o milagre vai acontecer, uma unção de glória começa a fluir. 

Neste lugar, o poder de deus começa a agir e o inimigo não vai resistir 

Vai ter que sair, vai ter que fugir... 

Glorifica irmão, a gloria de deus esta neste lugar quando acontece é pra impactar 

E restaurar aquele que crer. 

Receba ai unção de deus na sua vida; 

Receba ai agora a benção sem medida, 

Receba ai na sua vida a libertação 

Receba ai renovo para seu coração 

Enfermidade opressão e essas dores 

Vão ser curadas pelo doutor dos doutores 

O sobrenatural agora vai acontecer 

Irmão eu profetizo a benção pra vc 

Receba, receba de Deus a sua unção 

Receba, receba de Deus libertação 

Receba, receba de Deus restauração 

Receba, receba de Deus poder irmão 

Deus Tem Vitória 

Cassiane 

Vejo irmão que você anda triste Nos teus olhos vejo existe 

Uma grande aflição Tu tens chorado 

Muitas vezes perguntado Oh, meu Deus por que esta prova? 

Por que só lamentações? Querido irmão, será que você se esqueceu 

Que você serve um Deus Que fecha a boca dos leões 

Que abre o mar, derruba os muros também? 

A resposta que tu queres Peça a Deus que ele tem 

Deus tem vitória pra você, oh, meu irmão 

Mas primeiro geme e chora Ora com seu coração 

O Senhor jamais despreza As lágrimas de um filho seu 
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Mas se levanta do trono para ouvir o fiel 

Se a resposta ainda não veio 

Oh! Insista um pouco mais Breve Deus ordena bênção 

E a vitória o anjo traz O Senhor está contigo 

Por Ele tu és querido Não vai te deixar jamais 

Manda Tua Unção 

Cassiane 

"A igreja viva tem muito poder 

O inimigo luta mas não poder vencer 

Porque a igreja viva, vive em oração 

Pedindo ao Senhor manda do alto 

A Tua unção 

Manda, manda, manda a Tua unção 

Queima, queima, queima todo mal 

Quem aqui chegar novo sairá 

A chama arderá continuamente 

Sobre o altar 

Se tua vida está indo de mal a pior 

Seja mais fiel assim como foi Jó 

Dobre seus joelhos e desça até o pó 

Assim você verá de que nunca esteve só 

Se queres ser liberto deste vício em fim 

Levante sua mão pra Jesus e diga sim 

Todos os problemas vão se resolver 

Pois o poder de Deus 

Ninguém poderá deter 

O crente que ora e busca com fervor 

Em sua caminhada Deus é o condutor 

Pode vir barreiras nada o impedirá 

Porque Deus está contigo 

Em todo o teu caminhar 

O Espírito Santo está neste lugar 

Aqui no santuário 

Tem anjos a passear 

Curas e milagres vão acontecer 

Pois onde Deus está 

O fogo santo vai descer" 

Vale a Pena 
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Cassiane 

"Vale a pena negar os prazeres do mundo 

Tudo vai passar para ter a certeza 

E o direito do nome no Livro da Via 

Vale a pena chorar e ver as suas lágrimas 

Cairem ao chão, de ver seus amigos 

Lhe caluniarem lhe causando tristezas 

Vale a pena negar até a própria vida 

Isto vai passar 

Pois naquela Cidade 

Vamos ter novos corpos 

Isto foi prometido 

Vale a pena perder tudo 

Aqui neste mundo pra ganhar o céu 

Nossos pais, nossos filhos não dá pra 

Comparar com a promessa de Deus 

Eu vou... 

Vou embora daqui 

Jesus Cristo já vem 

E eu irei subir 

Valeu a pena 

Vale a pena olhar as manchetes buscando 

As páginas nos jornais 

Dizendo que o crente por amor a Cristo 

Foi apedrejado 

Pois vale a pena negar tudo 

Aqui neste mundo 

Pra ganhar o céu 

Nossos pais, nossos filhos 

Não dá pra comparar 

Com a promessa de Deus" 

O Amor, Você e Eu 

Cassiane 

Você me faz sentir a segurança desse amor, você me faz querer 

Ser muito mais do que eu sou 

O amor de Deus eu posso contemplar 

Através do teu olhar 

Cada momento em nossas vidas 

Em nossa história de amor 

Sei que os nossos planos vão se realizar 
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Com você é tão bom sonhar 

Refrão 

Amar você pra mim, é mais que emoção 

É a união perfeita da letra e melodia na canção 

Amar você pra mim, é bênção do meu Deus 

Estava escrito lá no céu, o amor, você e eu 

É mais que imaginei 

É mais do que sonhei 

Você é o tesouro que eu guardei pra mim 

É jóia rara de encontrar 

São águas que não vão deixar de fluir 

Em meu coração 

É o Pentecoste 

Cassiane 

É o pentecoste, é o avivamento, é unção dobrada é o soprar do vento 

É gloria de Jeová, o balsamo que vem para curar, é Mao de Deus a operar 

É a voz do grande sou, declarando aqui estou, o inferno recuou, porque ele aqui esta 

É a invasão do sobrenatural, é a extração do invisível, nunca vi algo igual, 

É fogo descendo, o louvor subindo, e Deus recebendo, pode acreditar... 

É a prisão se abrindo, o mar se rasgando, pra você de pés enxuto atravessar, 

É Deus se levantando do seu sublime trono, estendo a mão, para a operação 

Prepare o coração, abras os olhos da fé, e veja o todo poderoso entrando em ação, 

Quem veio pra ser cheio, vazio não vai ficar, se prepare meu irmão para transvordar! 

Pois aquele que faz milagres, já chegou aqui, e vai fazer milagres, eu creio assim, 

O paralitico vai sair daqui correndo, ao ouvir o som da voz do mestre o morto vai levantar, 

O cego vai sair daqui gritando, chegou a minha vez, agora eu posso enxergar... 

Quem não escutava, vai ouvir a nossa adoração, não vai resistir, e vai entrar na unção, 

O diabético vai sair daqui curado, câncer, lepra e AIDS, pela mão de Deus vai ser arrancado, 

Se prepare irmão, pois o que deus tem guardado para sua igreja, nem a metade aconteceu 

Quem ainda não se encheu, se prepare porque Deus tem guardado para ti uma carga de poder 

Pesada. 

Harpa Cristã vol.1 

Cassiane 

Soldados somos de Jesus 

E campeões do bem, da luz; 
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Nos exércitos de Deus 

Batalhamos pelos céus 

Cantando, vamos combater 

O vil pecado e seu poder 

A batalha ganha está 

A vitória Deus nos dá 

Breve vamos terminar a batalha aqui 

E p 'ra sempre descansar com Jesus ali 

Todos os que são fiéis ao bom Capitão 

Hão de receber lauréis como galardão 

Levai o escudo, sim, da fé 

Pois a peleja dura é 

Mas promessa temos nós 

De jamais lutarmos sós 

- As flechas do mal não temer 

Mas combater até vencer 

Olham os campeões p'ros céus 

A vitória vem de Deus 

Se alguém cansado se encontrar 

Sem forças para pelejar 

O Senhor quer te ajudar 

A vitória alcançar 

O mal vencendo avançai 

E hinos a Jesus cantai 

E da salvação falai 

Almas ao Senhor levai 

Alguém Me Tocou 

Cassiane 

Seguia Jesus por entre os caminhos 

E ao seu redor, uma multidão 

E nos seus olhos, era tanto brilho  

Que contagiava quem ali estava 

Derrepente uma mulher se aproxima  

Tem o coração cheio de fé 

E tocou na vestidura do Mestre 

Pois sabia que Ele pode curar 

Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, Eu senti... 

Não foi comum, pois foi um toque especial  
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Que aniquila todo mal, senti... 

Fui eu, Senhor, quem tocou na orla do Teu vestido  

Para ter um coração revestido 

Com Tua graça e o Teu poder estou curada... 

Posso cantar... Aleluia, dizer... Aleluia... Aleluia... 

Ressuscita mortos, liberta o oprimido  

Dá a cada um, o que precisar ... 

Dá vista aos cegos, cura os leprosos 

E o paralítico, Ele faz andar... 

E ouvindo essas maravilhas, seu coração se encheu de fé 

E da orla do vestido do Mestre saiu virtude para aquela mulher. 

Cristo Está Comigo 

Cassiane 

Cristo está comigo 

Nele eu posso confiar 

Não temo o perigo 

Nada vai me abalar 

Só no nome de Jesus você vai vencer 

Esse nome tem poder 

E quem tem Jesus na vida já venceu 

O inimigo já perdeu 

Eu não tenho medo 

Com Jesus eu vou vencer 

Com Ele seu sou forte 

Nada pode me deter 

Não há barreiras que me façam parar 

E nem há lutas que eu não possa vencer 

Jesus me faz sobre os problemas triunfar 

Sou vencedor, sei que posso cantar 

Não tenho motivos 

Pra tristeza, não 

Com Jesus sou mais que vencedor 

E toda barreira ficou lá pra traz, 

Viver com Jesus é bom demais 
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Você Me Faz Acreditar No Amor 

Cassiane 

Minha mãe hoje quero lhe dizer 

Que você é a razão do meu viver 

Com você tenho amor e proteção 

Segurando a sua mão 

Sinto a vida renascer 

Minha mãe hoje a vida é mais feliz 

Pois você é o amor que eu sempre quis 

Seu cuidado e seu olhar 

Ensinando-me a amar 

Coro: 

Mamãe você me faz viver em paz 

Você me aquece com seu calor 

Você traduz na vida o sentimento que é maior 

Você me faz acreditar no amor. 

500º 

Cassiane 

Uma chuva diferente agora está se formando no céu 

Temporal de benção e poder 

Um calor tão glorioso invade toda igreja 

500º de puro fogo santo e poder 

Pra fazer enfermidade desaparecer 

Pra fazer o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória está sobre a igreja 

A previsão de Deus diz que vai chover 

Vai chover línguas estranhas por todos os lados 

E desse temporal quero sair molhado 

Molhado e revestido por esse poder 

Agora o impossível vai acontecer 

É a promessa de Deus, o fogo vai descer, por esse poder ! 

Já começa acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar 

Aleluia daqui, Gloria e aleluia de lá 
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Inundando os irmãos com a benção nas mãos 

Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão 

Desse lado tem poder, desse lado tem vitória 

Aqui na frente tem irmãos 

Sendo batizados, dando glória 

Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai 

Pelo Santo nome de Jesus 

Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja 

Temporal de benção e poder 

Um calor tão glorioso está queimando o pecado destruindo 

Tudo que aflige você 

500º de puro fogo santo e poder 

E já fez enfermidade desaparecer 

E já fez o inimigo fugir de você 

Uma nuvem de vitória continua na igreja 

A previsão nos diz que ainda vai chover 

Teu Milagre Quero Ver 

Cassiane 

Não vou parar de adorar 

Com minha voz eu vou clamar 

E quanto mais eu clamo 

Mais perto do milagre estarei 

Entrego as minhas lágrimas 

Com o rosto ao pó vou me humilhar 

Vou insistir até eu ver 

O meu milagre acontecer. 

Venço a multidão ao meu redor que tenta me calar 

Ao clamar com fé eu sei Jesus me ouvirá 

Com intensidade, coração com a verdade 

Venço a vergonha para ver o meu milagre 

Não vou duvidar e a benção Ele vai me dá 

Quem persiste em Deus não e frustrado pode acreditar 

Eu te clamo vem Senhor nos envolver 

Pois tua presença faz milagre acontecer. 

Deus bendito vem agora revelar-nos Tua glória 

Vem tocar-nos com teu fogo 

Traz a cura, traz renovo 

Deus bendito vem agora revelar-nos tua glória 

Cumpre em nós a Tua promessa 
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Manifesta hoje o Teu milagre aqui. 

Meu Senhor, Teu milagre eu quero ver 

Senhor 

Desde o ventre 

Cassiane 

Desde o ventre de minha mãe  

Tu já me sondavas 

Sei que ali o meu futuro  

Tu já traçavas 

Usado para um grande benção 

era o que eu devia ser 

Segundo a sua infinita graça  

Segundo o teu querer 

Ser um instrumeto de valor 

um canal do seu poder 

hoje sei que a minha história é feliz  

Pois o Senhor a escreveu 

REFRÃO 2x 

O chamado foi selado no Senhor  

para eu ser expressâo do seu amor 

ao ouvir a tua voz, eu disse sim 

e o Senhor então se revelou a mim 

Ao sentir o Senhor tocar  

através do meu louvor  

posso então claro conteplar 

A minha vidaem seu louvor 

Jerusalém 

Cassiane 

Quantos que procuram encontrar solução 

Nos muitos prazeres deste mundo 

Fazem tanta guerra, incendeiam a terra 

E não encontram o que tanto necessitam 

Mas minha esperança está acima além 

Onde encontrarei Jesus sorrindo 
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Vindo, me abraçando, Oh! que glória há de ser 

Cristo com meus olhos hei de ver 

Jerusalém, Jerusalém 

Minha morada, minha mansão 

Jerusalém, Jerusalém 

Meu infinito além 

Nele está meu coração 

Muitos se preocupam com os problemas daqui 

E com isso ficam desolados 

Sofrem noite e dia 

Não tem alegria 

E não sabem que em Cristo há consolo 

Lá na Nova Terra onde há gozo e paz 

Não haverá pranto e nem conflito 

Cristo nos espera, Oh! Que glória há de ser 

Ser também um anjo e assim viver 

Por Amor 

Cassiane 

Por maior que seja o teu sofrer; 

Por maior que seja o teu penar 

Por maior que for, teu padecer; 

Não será jamais, nenhum pouco mais 

Que o de Jesus, de Jesus 

Por mim e você, ele sofreu; 

Coisas que nem sei como explicar 

Por mim e você que se rendeu; 

Pra em meu lugar, e em teu lugar ficar. 

Cante! 

Jesus já pagou; 

O que eu e você 

Ia pagar, ia sofrer 

Sofrer, sofrer. 

E esta paz, que existe em mim 

Ninguem pode tirar; 

Porque Jesus, ali na cruz 

Me garantiu... 

Por mim e você, ele sofreu; 
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Coisas que nem sei como explicar 

Por mim e você que se rendeu; 

Pra em meu lugar, e em teu lugar ficar. 

Cante! 

Jesus já pagou; 

O que eu e você 

Ia pagar, ia sofrer 

Sofrer, sofrer. 

E esta paz, que existe em mim 

Ninguem pode tirar; 

Porque Jesus, ali na cruz 

Me garantiu... 

Uma Flor Gloriosa 

Cassiane 

Já achei uma flor gloriosa, 

E quem deseja a mesma terá; 

A rosa de Saron preciosa 

Entre mil mais beleza terá; 

No vale de sombra e morte, 

Nas alturas de glória e luz, 

Esta rosa será a minha sorte, 

Precioso pra mim é Jesus! 

Precioso pra mim é Jesus! 

Precioso pra mim é Jesus! 

Eu confesso na vida e na morte 

Que tudo pra mim é Jesus! 

Já de muitos foi achada a rosa 

E provado o excelente odor 

E o poder desta flor gloriosa 

Que dá vida ao vil pecador. 

Mui zeloso pela lei foi Saulo, 

Perseguia o povo de Deus, 

Mas transformado foi em um Paulo. 

Pois achou ele a rosa dos céus. 

Vai buscar a Jesus precioso, 

Vai depressa, a noite já vem, 

E, se perdes o amor glorioso, 

Será triste pra ti o além; 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 135 
 

Esta flor hoje é ofertada 

A quem humildemente a buscar; 

Será logo da terra tirada, 

Para brilhar em outro lugar. 

Perfume da Unção 

Cassiane 

Sinto... um ar diferente, perfume de unção sobre a gente 

E vejo o céu abrir neste lugar 

O tremendo Deus pôs-se em pé para os abençoar. 

Vejo... no ar esta unção, que perfuma a nossa oração 

E chega até o trono, faz tremer o céu... como um trovão 

Vejo movimentando as águas para nos curar 

Desfazendo as correntes para o milagre realizar 

Vai ser agora que vai acontecer 

O inimigo vai fugir, não resiste a unção 

O perfume se espalha sobre os irmãos 

Vai em frente faz o seu pedido com determinação... 

É o perfume da unção que Deus derramou 

Se espalhando hoje aqui 

A bênção chegou, o anjo está entregando 

E as lágrimas rolam... Deus aqui está! 

Vai dando glória pra fazer o inferno estremecer 

Vai clamando porque esta glória vai te encher 

Sinta o perfume da unção, receba a cura, meu irmão 

É tremendo, é unção, é poder!!! 

Dono da Festa 

Cassiane 

Alegra-te irmão querido 

Que o Dono da festa já está aqui 

A mesa está preparada 

Para o povo santo poder se servir 

Comece irmão nesse momento 

A glorificar que o fogo vai cair 

Porque chegou o Dono da festa 
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E não vai sair ninguém triste daqui 

Dono da Festa Ja Chegou 

O impedimento vai sair 

Comece a glorificar, 

Que o fogo santo vai cair aqui 

Se és um vaso de honra 

Eu tenho certeza, Ele vai te usar 

Se existe hoje vaso quebrado 

Que então rachado, Ele vai consertar 

A festa está preparada 

A mesa está pronta para sociar 

Eu recebi a minha benção 

Com certeza sei que hoje vou levar 

Celebrai 

Cassiane 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai... 

Ressuscitou, ressuscitooou 

E hoje vive, para sempre 

Ressuscitou, ressuscitou 

E hoje vive para sempre 

Vamos celebrar hêê 

Vamos celebrar oooooo 

Vamos celebar... ressuscitou, o Senhor 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai 

Celebrai à Cristo celebrai 

Ressuscitou, ressuscitooou 

E hoje vive, para sempre 

Ressuscitou, ressuscitooou 

E hoje vive para sempre 

Vamos celebrar hêê 
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Vamos celebrar oooooo 

Vamos celebrar... ressuscitou, o Senhor 

Quem Ele Ama 

Cassiane 

Não pense que o Senhor te esqueceu 

Deus jamais esqueceu um filho Seu 

Ainda que o vento no seu barco a soprar 

Ele estende a mão 

Faz esse vento acalmar 

E quem Ele ama, por Ele é bem protegido 

Só vence, nunca é vencido 

Ao seu lado sempre está 

Se está no deserto, Ele cuida de você 

Manda água pra você beber 

Ele é o Deus que tem todo poder 

Se está na fornalha Ele lá está 

Vai na tua frente, faz fogo esfriar 

Se na cova tem crente, faz leão valente jejuar 

Não importa o problema, Deus tem solução 

Ele é teu amigo, te estende a mão 

Se a luta é grande, Deus é bem maior 

Ele está contigo não te deixa só 

É só usar a fé que Ele entra em ação 

Não existe hora nem ocasião 

Quando Deus Ordena e derrama unção 

A vitória vem com o poder da oração. 

Como Deus Não Há 

Cassiane 

Não há, não há 

Ninguém como Deus não há 

Ele é varão de guerra 

Não há quem resista o Seu poder 

Derruba muralhas e quebra correntes 
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E na batalha está com voce 

Ele é o Todo Poderoso 

Seu braço é forte e destrói o mal 

Por isso agora cante pra ele 

Te adoramos, nosso general 

A Marca da Promessa 

Cassiane 

Se tentam destruir-me, 

Zombando da minha fé 

E até tramam contra mim 

Querem entulhar meus poços, 

Querem frustrar meus sonhos 

E me fazer desistir 

Mas quem vai apagar o selo que há em mim, 

A marca da promessa que Ele me fez? 

E quem vai me impedir, se decidido estou? 

Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir 

[REFRÃO] 

O meu Deus nunca falhará 

Eu sei que chegará minha vez 

Minha sorte Ele mudará 

Diante dos meus olhos 

O meu Deus nunca falhará 

Eu sei que chegará minha vez 

Minha sorte Ele mudará 

Diante dos meus olhos 

Eu tenho a marca da promessa 

Eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez!!!! Eu tenho a marca da promessa 

Eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez!!!! 

Mas quem vai apagar o selo que há em mim, 

A marca da promessa que Ele me fez? 

E quem vai me impedir, se decidido estou? 

Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir 

 

O meu Deus nunca falhará 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 139 
 

Eu sei que chegará minha vez 

Minha sorte Ele mudará 

Diante dos meus olhos 

Eu tenho a marca da promessa 

Eu tenho a marca da promessa, que Ele me fez!!! 

Frutos da Fé 

Cassiane 

Nos braços do Pai eu vou repousar 

E crer nas promessas de Deus para mim 

E com oração eu irei plantar sementes da fe 

E o meu louvor sera como adubo 

Fara com que os frutos comecem crescer 

E as minhas lagrimas serão pra regar sementes da fe 

Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu 

E feridas se formaram sobre ti 

Saiba que Deus de ti não esqueceu 

Ele atende o teu pedido 

Voce plantou e um novo tempo a ti chegou (2x) 

Refrão 

Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis 

Porque hoje Ele traz a voce 

Traz a cura, traz avivamento, traz solução 

Tudo o que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos 

Pode colher que os frutos da fé agora brotaram (2x) 

Papel de Bala (part. Jairinho) 

Cassiane 

Tão diferente nos meus olhos ele olhou 

Num gesto simples demonstrou o seu amor 

Com um papel de bala ele se declarou 

Me surpreendeu me convidando pra sair 

Em uma noite de estrelas sob um lindo luar 

Um casal de namorados juntos a passear 

Bons momentos que pra sempre me marcou 
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Escrevendo a minha historia de amor 

 

Gestos tão simples podem guardar segredos 

Que tem a força de mover o sentimento da paixão 

Aquele papel de bala que você me deu me balançou e me ganhou 

Estava escrito que apesar de tudo ainda e meu o seu amor 

 

Apaixonados como da primeira vez 

Estou sonhando como da primeira vez 

Aquele olhar de novo me conquistou 

Olha eu de novo amando o meu primeiro amor 

Apaixonados como da primeira vez 

Suspirando como na primeira vez 

Aquele olhar pra sempre me marcou 

Meu Deus com um papel de bala ele me conquistou 

Não Vai Terminar Assim 

Cassiane 

Não. Não pense que tudo terminou. 

Oh, Não. Não diga que a vida acabou. 

Eu sei. Deus tem um projeto com você. 

Oh, Irmão. E Ele vai fazer acontecer. 

Porque, você é escolhido dEle, 

E Ele não é homem pra mentir. 

O que Ele prometeu vai se cumprir. 

Então você não pode desistir. 

Pois essa tempestade vai passar. 

E a tua história não vai terminar assim. 

Teu Deus tem o controle na palma da mão. 

Nada acontece sem a Sua permissão. 

Se a tua vida escondida nEle está, 

O inimigo não vai poder te tocar. 

Jesus vem caminhando agora em tua direção, 

E vai te segurar com Sua poderosa mão. 

A tempestade forte agora Ele vai acalmar, 

E como Pedro sobre as águas você vai andar. 

Quando Deus fala até o mar tem que obedecer. 

O vento forte se acalma, dEle é o poder. 
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Ele tem todo universo na palma da mão. 

Só Ele é Deus e não há outro como Ele não. 

A cada estrela pelo nome Ele pode chamar. 

Diante da Sua glória até o sol faz ofuscar. 

Quando Ele fala está falado, faz acontecer. 

Ele já decretou vitória, você vai vencer. 

Se Creres Verás 

Cassiane 

Onde Deus está tem muita unção. 

Onde Deus está tem cura, meu irmão 

Já posso sentir, Deus está aqui. 

O mal não vai prevalecer, vai ter que sair. 

Pela fé já posso ver; 

é real sua presença. 

Deus está aqui, pode pedir a tua benção.  

Se for enfermidade, Ele tem a cura pra você. 

Hoje é dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. 

Se você crer, você vai ver 

o milagre acontecer 

Se creres verás a Glória de Deus 

envolvendo este lugar 

Se prepare, meu irmão, 

Pra receber muita unção, 

Pois o próprio Deus já está aqui 

Pela fé já posso ver; 

é real sua presença. 

Deus está aqui, pode pedir a tua benção.  

Se for enfermidade, Ele tem a cura pra você. 

Hoje é dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. 

Deixa Deus agir! 

Se você crer, você vai ver 

o milagre acontecer 

Se creres verás a Glória de Deus 

envolvendo este lugar 

Se prepare, meu irmão, 

Pra receber muita unção, 
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Pois o próprio Deus já está aqui 

Ele está aqui! Ele está aqui! 

Santo! Santo! Ele é Santo! Santo! Ele é Santo! 

Coração Partido 

Cassiane 

Por mais que você tenta esconder 

Teus olhos me revelam outro alguém, 

A alma grita forte e em silêncio você se declara. 

Coração partido em mil, sonhos que o vento levou 

Mais parece um grão de areia na beira da praia. 

Vida de mal a pior. reduzido quase a pó, 

Ouça o que deus pode fazer por você: 

Ninguém pode apagar o que ele mesmo escreveu, 

Esse sofrimento é página virada, 

Deus falou: “te provei porque te amo, 

Nada foge dos meus planos; filho vou agir. 

Sou teu deus e reconheço o valor que você tem, 

Se deleita nos meus braços, não te troco por ninguém. 

Hoje enxugo suas lágrimas, 

E isso já é o bastante, vou te abençoar!” 

Festa No Céu / Fogo Santo / Aqui Tem Glória 

Cassiane 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

Muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação 

Carros vão desgovernar e perder a direção 

A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar 
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Foi arrancada daqui já está com Jeová 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando 

E a igreja de Jesus vai entrar glorificando 

Naquele grande banquete, o Noivo vou abraçar 

Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar 

Fogo santo, santo fogo 

Fogo consolador 

É o que está descendo agora 

Fogo santo do Senhor 

Fogo santo, santo fogo 

Fogo consolador 

É o que está descendo agora 

Fogo santo do Senhor 

Este fogo é poderoso, é fogo pentecostal 

Vai queimando o pecado, desfazendo todo o mal 

Igreja fique ligada, muito fogo vai descer 

Até o crente gelado vai ser cheio de poder 

Aqui tem glória, glorifica irmão 

É glória que sobe, é gloria que desce 

É fogo e unção 

Aqui tem glória, glorifica irmão 

É glória que sobe, é gloria que desce 

É fogo e unção 

É tanta glória, eu vejo glória, aqui tem glória 

É glória, glória, glória sobre o altar 

Só ouço glória, glória em toda a igreja 

E faz o templo abalar! 

É tanta glória eu vejo glória, aqui tem glória 

É glória, glória, glória sobre o altar 

É muita glória, glória em toda a igreja 

Deus está neste lugar! 

Glória... Deus está aqui 

Glória... E vai operar 
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Glória... É só você glorificar 

Glória... Está caindo aqui 

Glória... Sobre este lugar 

Glória... Sinta esse fogo te queimar 

Glória... Deus está aqui 

Glória... E vai operar 

Glória... É só você glorificar 

Glória... Está caindo aqui 

Glória... Sobre este lugar 

Glória... É glória,glória de Jeová 

Não Deixe Não 

Cassiane 

Se queres alguém para confiar 

Para contar os seus problemas 

Basta apenas crer para o encontrar 

Se sentes falta de um amigo 

Podes contar com Jesus Cristo 

Tenha fé, confia, erga as mãos e vem 

Não deixe não 

O desânimo tomar conta de você 

Mas deixe sim 

Jesus Cristo liderar tudo em sua vida 

Não pense que 

Tudo que você queria está perdido 

Mas pense sim 

Que Jesus pode dar tudo quiser 

É só pedir com fé 

Que Jesus pode dar tudo o que quiser 

É só pedir com fé 

Que Jesus pode dar tudo o que você quiser 

Águas da Unção 

Cassiane 

Há quanto tempo você está À beira do tanque 
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A esperar o momento certo para mergulhar 

Mas alguém mergulha em tua frente 

E a benção não consegue alcançar 

Há quanto tempo você está a espera de um milagre pra tua vida 

Mergulhe agora chegou a tua hora 

E tome posse receba a vitória 

Eu posso ver Jesus está neste lugar 

Está agitando as águas só pra te abençoar 

Mergulhe agora e a tua vida vai mudar 

Entra nas águas da unção 

Vai profundo meu irmão 

É tua chance, é tua hora de mergulhar. 

Se prepare meu irmão 

Jesus está agitando as águas da unção 

Tenha fé para receber 

Hoje o milagre vai acontecer pra você 

Eu posso ver Jesus está neste lugar 

Está agitando as águas só pra te abençoar 

Mergulhe agora e a tua vida vai mudar 

Entra nas águas da unção 

Vai profundo meu irmão 

É tua chance, é tua hora de mergulhar. 

Mergulhe agora, é a tua chance é a tua hora 

Jesus está agitando as águas da unção 

Mergulhe agora, Mergulhe... 

Mergulhe... agora... 

Se prepare meu irmão 

Jesus está agitando as águas da unção 

Tenha fé para receber 

Hoje o milagre vai acontecer pra você 

Se prepare meu irmão 

Jesus está agitando as águas da unção 

Tenha fé para receber 

Hoje o milagre vai acontecer pra você 

Sobre As Ondas do Mar 

Cassiane 
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Oh! Por que duvidar, 

Sobre as ondas do mar, 

Quando cristo caminho abriu? 

- Quando forçado és, contra as ondas lutar, 

Seu amor a ti quer revelar. 

Solta o cabo da nau 

Toma os remos na mão, 

E navega com fé em Jesus; 

E então, tu verás que bonança se faz 

Pois com ele, seguro serás. 

Trevas vêm te assustar, 

Tempestades no mar? 

- Da montanha o mestre te vê; 

E na tribulação 

Ele vem socorrer, 

Sua mão bem te pode sustar. 

Podes tu recordar, 

Maravilhas, sem par? 

- No deserto ao povo fartou; 

E o mesmo poder 

Ele sempre terá, 

Pois não muda e não falhará. 

Quando pedes mais fé, 

Ele ouve, ó crê! 

Mesmo sendo em tribulação; 

Quando a mão de poder o teu "ego" tirar, 

Sobre as ondas poderás andar. 

Só Pra Você 

Cassiane 

Os pensamentos não encontram a solução  

A vida sofre, a alma chora e dói o coração; 

Dentro do peito uma vontade de gritar bem alto 

Arrancar as mágoas e enxugar o pranto 

E colocar o fim nesse sofrimento... 

Mas hoje Deus segura forte em tuas mãos 

Vai te ungir, te revestir de poder e unção; 

Você agora vai sentir um calor do alto 

Seu corpo vai tremer, sentirás o toque; 
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São as mãos de Deus segurando você 

O teu gemido foi ouvido nos altos céus 

Uma grande providência foi tomada 

Pois quem mexe contigo está mexendo com Deus. 

Erga as suas mãos  

Ele esta entregando um cajado pra você 

E naquele vale os ossos secos vão se juntar,  

Vão reviver; 

Ele é o Deus que faz o machado flutuar, a terra se abrir; 

Morto ressuscitar. 

Renova a tua vida, te mostra a saída 

E o talento escondido você vai usar 

Quando o inimigo levantar barreiras 

Com uma oração você vai derrubar 

Pois dele es ungido,  

És um escolhido desde o ventre da sua mãe 

E hoje colocou as mãos na tua vida 

E vai exaltar você! 

Chega de sofrer 

Vai te levantar, vai te usar pra abençoar 

E ti levará em várias partes desta terra pra mostrar... 

Que Ele É Deus 

Que está cumprindo as promessas na tua vida 

Escute agora há uma festa lá no céu,  

Só pra você. 

Varão de Fogo 

Cassiane 

"Olha esse varão de fogo 

Dentro da congregação 

Tocando na mocidade 

Nas irmãs e nos irmãos 

Seus olhos são fogo puro 

E sua espada de poder 

Vai queimando o pecado 

Já não posso me conter 

Então igreja vai dizendo glória a Deus 

Porque o anjo chegou agora dos céus 

A igreja se inflama 

Quando o anjo chega aqui 

Tem irmão que pula e chora 

Já tem outros que sorri 
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Do Espírito Divino eu também escuto a voz 

É o Cristo poderoso que já está entre nós 

Posso ouvir línguas estranhas 

Crentes choram sem parar 

Vejo vaso renovado ao Senhor glorificar 

Fique dentro desso fogo 

Meu irmão se ligue já 

Porque hoje é o grande dia 

Do Senhor te batizar" 

Dias de Elias 

Cassiane 

Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. 

E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. 

E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão 

Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei 

Ele vem, brilhando como o sol 

Voando sobre as nuvens 

A trombeta eu posso ouvir 

E um grande coral 

Cantando uma canção 

Dizendo que já vem 

A salvação 

Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. 

E estes são os dias de David, erguendo um templo de louvor. 

E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão . 

E nós somos os trabalhadores realizando a colheita final. 

Não há Deus como Jeová . 

Na Presença do Pai 

Cassiane 

Hoje eu vou me alegrar, na presença do Rei 

E eu vou me prostrar, na presença do Rei 

Vou correr, vou cantar, na presença do Rei 

Não me conter, vou pular, na presença do Rei. 

Na presença do Rei Há fartura de alegria 
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Na presença do Rei tudo é festa e euforia 

Na presença do Rei eu grito: 

Ao erguer minhas mãos a Ele adorarei 

Ao erguer minhas mãos O Exaltarei 

Ao erguer minhas mãos glorificarei 

Ao erguer minhas mãos O Louvo 

Ao erguer minhas mãos 

Vou declarar pra todo mundo que és Rei 

És Rei. 

(Ao erguer minhas mãos) O Exaltarei 

(Ao erguer minhas mãos) 

Alegria, alegria,alegria sempre tem 

Quando estou na presença do Altíssimo 

Eu me alegrarei 

Quando o Azeite Desce 

Cassiane 

"Quando o azeite desce 

Quando o azeite desce 

Deus opera maravilhas 

E milagres acontecem 

Vejo cegos enxergando 

Paralítico andar e mudo sair falando 

Isso é poder de Deus 

O povo se alegrando 

Exaltando o grande Deus... 

E se o azeite desce no meio da igreja 

Milagre acontece 

Sinto o fogo queimando 

Renovando os corações 

Alegrando os que estão tristes 

acontecem decisões 

Já ouço línguas estranhas 

Sinto brasas sobre o altar... 

Azeite santo aquece 

E no meio da igreja milagre acontece" 

Mais Grato a Ti 
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Cassiane 

Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, 

Por tudo que Tu fizeste por mim 

Por Tua graça no meu coração, 

Que me encheu de ventura sem fim! 

Refrão 

Mais grato a Ti, mais grato a Ti. 

Mais consagrado, ó faz-me, Senhor! 

Mais humilhado e cheio de amor, 

Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti! 

De graça deste ao meu coração 

A santidade, a paz e a fé; 

Gozo celeste e consolação, 

E liberdade de estar aos Teus pés. 

Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, 

O que ninguém poderia fazer; 

Na cruz pregado verteste, assim, 

Sangue, no qual sempre posso vencer! 

Adorador 

Cassiane 

adorador 

Quando a vitoria esta chegando, quando a benção esta por vir 

Quando a nossa adoração no céu esta entrando, é ai que o inimigo vem contra ti, 

Pois ele sabe que a tua adoração, faz Deus se por de pé 

Ele sabe que DEUS não resiste um coração contrito e cheio de fé 

E é por isso, que contra você ele se levanta, 

Ele quer te atingir, pois fazendo assim, pensa ele que você vai desanimar, 

E pro fim da fila vai voltar, mais adorador que é adorador, 

Adora ao seu senhor, sem nada em troca... 

Não é por causa da prisão que eu vou adorar 

Não é por causa da benção que eu vou orar 

Não é por porque o mar esta fechado que eu vou me calar 

Eu não louvo a Deus, pelo que amanha eu vou receber 

Com vitoria ou sem vitoria, enquanto eu tiver fôlego a deus vou enaltecer 

Sou um adorador eu não adoro a Deus pelo o que me convém, 
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Mais o adoro, pelo o que ele é, ele é o rei dos reis 

Passaro Ferido 

Cassiane 

Livre para voar,certo de que deus comigo agora esta 

Vou atravessar o mar,romper os ceus 

E chegar a cristo,meu eterno rei 

Livre para voar,para mim a porta se abriu 

Se nao foi em vao meu pranto,os meus apelos 

Na minha agonia cristo me ouviu 

Sou um passaro ferido 

Meu cantar estremecido foge pelo ar 

Vou cruzar o infinito e chegar a deus 

Que tem nas maos os sonhos meus 

Livre para voar,o sol da liberdade despontou 

E iluminou o mundo e todo meu ser 

Tenho muita paz em meu viver 

Livre para voar,vou subir ao encontro do senhor 

Nas mansoes celestiais irei morar 

E ver face a face o meu salvador 

Cristo É a Força 

Cassiane 

Estás cansado, abatido e fraco 

A sua alma está na solidão 

Sentes fraqueza em todo o seu corpo 

Falta-lhe animo ao seu coração 

Escute amigo esta verdade 

Deus está pronto e atento ao seu clamor 

Ele te ama isto é verdade 

Pois numa cruz morrendo já provou 

Refrão: 

Cristo é a força pra sua alma 

Ele é o pão para te alimentar 

Ele é o caminho incessante luz. 

Quer te ajudar o Seu nome é Jesus 
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A morte as vezes caminha contigo 

Querendo a sua vida destruir 

Neste momento não encontra amigo 

Que queira ao menos sua voz ouvir 

E Jesus Cristo vendo tudo isso 

Se entristece ao ver você sofrer 

As suas mãos se encontram estendidas 

Agora só depende de você 

Refrão: 

Cristo é a força pra sua alma 

Ele é o pão para te alimentar 

Ele é o caminho incessante luz. 

Quer te ajudar o Seu nome é Jesus 

Quer te ajudar o Seu nome é Jesus! 

Receba a Vitória 

Cassiane 

Saia desse sofrimento 

Deus não te fez pra sofrer tanto assim 

Saia desse grande abismo 

Jesus vai te ajudar a sair 

O meu Deus está aqui e mandou eu te dizer: 

A vitória já é tua, basta Nele crer 

Você é um escolhido 

E não tem como fugir 

Ele de braços abertos 

Te diz: Filho vem pra mim 

Receba a vitória agora, comece a glorificar 

Sinta o poder de Deus aqui nesse lugar 

Ele ja enxugou seu pranto 

Então pare de chorar 

Cante o hino da vitória 

Pois o mar vai acalmar...vai acalmar 

Se o caminho esta difícil pra você seguir 

Tem muitos espinhos para te ferir 

Você diz: "Meu Deus não vou conseguir" 

Mas quando você cair Deus vai te levantar 

Com você nos seus braços Deus vai caminhar 

E vai andar contigo até no céu chegar 
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Tem Anjo Aqui 

Cassiane 

Tem aqui uma escada, pela fé você vai ver 

E os anjos vem descendo para abençoar você 

E Jesus mandou falar, abra o seu coração 

Segure o anjo e receba a benção meu irmão 

Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá 

Porque Jesus está aqui neste lugar 

Tem um anjo com uma caneta 

Anotando o seu pedido, tem anjo com remédio 

Curando os que estão feridos, 

Tem um outro com o óleo ele distribui unção 

Tem anjo aqui no meio da congregação 

Tem o anjo do renovo renovando os irmãos, 

Também tem anjo da benção 

Entregando em cada mão 

Agora é só sentir que o céu aqui está 

Porque a glória invadiu este lugar 

Minha Morada 

Cassiane 

Embora eu viva aqui 

Sinto saudade do meu lar 

Lugar gostoso que Deus fez pra mim 

Olhando estrelas no negro céu 

E a luz dourada do luar 

Maior é a glória que tem o meu lar 

Minha morada é 

Mais do que eu possa pensar 

Embora toda Terra me encante 

Maior é o meu lar 

Mesmo que os anjos se revelem a mim 

Ou o sol desça para me servir 

Ainda assim não se compararia 

Com a glória que tem... O meu lar 
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Tenho vontade de ver Sião 

Lá onde estão meus irmãos 

José, Jacó, Noé, Moisés e Abraão 

Tenho saudades de ver meu Pai 

De olhar seus olhos e nunca mais 

Eu deixarei esta glória, o meu lar 

Quando Tudo Parece Perdido 

Cassiane 

Quando sinto cansada na vida 

Por problemas que a mim sobre vem 

E franqueza tomar o meu corpo 

E a lágrima molhar o meu rosto 

Isso tudo parece não ter solução 

Sinto na alma o vazio da dor 

Nestas horas eu sinto que Deus 

Vem depressa trazendo o amor 

Quando tudo parece perdido 

E o sol apagar sua luz 

Nestas horas é que eu, mas preciso de Jesus. 

Quando sinto que estou insegura 

E meus passos caminham ao léu 

Cristo ergue-me com os seus braços 

E eu volto a seguir para o céu. 

Quando sinto que fui desprezada 

E no mundo não há ninguém 

Que ofereça ficar do meu lado 

E ouvir a minha história também 

Quanta vez deitada em meu leito 

Envolvida em total solidão 

O conforto me vem lá do alto 

E alegra o meu coração 

Ao Passar o Jordão 

Cassiane 

Quando o Jordão passarmos unidos, 

E entrarmos no céu, veremos lá, 

Como areia da praia os remidos, 
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Oh! Que gloriosa vista será! 

Tantos como a areia da praia! 

Tantos como a areia do mar! 

Que gozo sentirá 

Todo o salvo pois verá, 

Sim, tantos como a areia da praia! 

Quando virmos os salvos do mundo, 

Que a morte jamais alcançará, 

Se saudarem com gozo profundo, 

Oh! Que gloriosa vista será! 

Lá na margem do rio da vida, 

Onde paz e justiça haverá, 

Nós veremos a terra prometida; 

Oh! Que gloriosa vista será! 

Quando Cristo Jesus contemplarmos, 

Coroado no céu como está, 

E prostrado aos Seus pés adorarmos, 

Oh! Que gloriosa vista será! 

Faz-me Viver Outra Vez / Sou Milagre de Deus 

Cassiane 

Deus, olha para mim 

Os meus ossos já se secaram 

E minha esperança se foi 

Meus pés cansados estão 

De tanto caminhar no deserto 

Preciso de um milagre, vem me resgatar 

Junta os ossos e restaura a minh'alma 

Que cansada se abateu 

E deixou a esperança morrer 

Vem abrir a sepultura ressuscita os meus sonhos 

E faz viver outra vez 

Um exercito de unção de Deus 

Sobre mim agora vem derrama o teu poder 

Muda a minha história 

Vem com força me incidir 

Faz de mim soldado forte e pronto a combater 

Que não teme o mal 

Mas que segue em frente na batalha pra vencer 
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Faz de mim agora um profeta das nações 

Vou profetizar, Vou profetizar 

Até eu ver o teu milagre, Senhor 

Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim 

Sou vencedor, nada vai me impedir 

De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim 

Sou milagre de Deus 

Ando por fé e não pelo o que vejo 

Ele me dá asas para voar 

Sobre os montes da tribulação 

Nele eu sou muito mais que campeão 

Muitas vezes pensei em parar 

Quantas vezes pensei: É o meu fim 

Mas eu conheço um Deus que sempre me amou 

E o seu filho por mim entregou 

Ele mudou minha história, me deu a vitória 

E hoje canto, a Ele dou glória 

Estou firmado na rocha da minha salvação 

Me levantou, restaurou minha vida 

Me deu esperança, mostrou a saída 

Ele é meu rei e Senhor 

Dono do meu coração 

Dono do meu coração 

Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim 

Sou vencedor, nada vai me impedir 

De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim 

Sou milagre de Deus 

Ando por fé e não pelo o que vejo 

Ele me dá asas para voar 

Sobre os montes da tribulação 

Nele eu sou mais que campeão (2x) 

Em Jesus, em Jesus 

Força Imensa 

Cassiane 

Sinto uma força imensa dentro da alma 

O meu corpo é contagiado por uma brasa 

Brasa viva que vem do altar  

E vem pra queimar 
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Toda a impureza que em meu corpo está 

Quando sinto está brasa viva dentro do peito 

Sinto o meu coração queimar por inteiro 

Não há mal que consiga conter esta força e luz 

Esta força que é luz vem do alto  

E se chama... Jesus 

Jesus... Força 

Jesus... Fogo 

Jesus... Brasa 

Jesus... Ele é a vida 

O inimigo não gosta do crente  

E nem pode gostar 

Arma astutas ciladas pra nos derrubar 

Neste momento a luz vem trazendo o bem 

Cortando o laço  

E quebrando a lança também 

Para obtermos poder temos que clamar 

Pelo Senhor da terra, da água e do ar 

E o Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro 

Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz 

Ele é... Varão de Guerra 

Ele é... Leão de Judá 

Ele é... Pai Amoroso 

E em nosso meio está 

Fogo de Deus 

Cassiane 

O fogo do Espírito de Deus 

Quer hoje nos purificar 

Queimar toda a impureza que houver em nós 

Com brasas vivas no altar 

Vai retirar as cinzas do pecado e para fora do arraial irá jogar 

O fogo arderá continuamente 

Sobre o altar e não se apagará 

O fogo arderá continuamente 

Sobre o altar e não se apagará 

O fogo de Deus sobre o holocausto está 

E esse fogo toda palha seca queimará 

Fogo que faz a purificação 

Que restaura por completo o altar no coração 

O fogo de Deus sobre o holocausto está 

E esse fogo que é torto vai se endireitar 

O fogo de Deus é pra transformação 
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Santidade na presença do altor da Salvação 

Rio de Deus 

Cassiane 

Está acontecendo neste lugar, ninguém sabe explicar 

Ouve-se um barulho diferente, parece que o céu desceu 

E tudo mudou, o silêncio acabou, é sobrenatural 

É fora do normal 

tem gente adorando no meio da glória 

Tem gente saltando recebendo vitória 

Hoje ninguém vai sair desse lugar 

Sem adorar, sem mergulhar 

O rio que está passando 

Águas que estão jorrando aqui 

Trazendo vida e poder, pra purificar você 

Aceite agora o desafio, mergulhe mais fundo nesse rio 

Você não vai ser o mesmo 

Quando nessas águas mergulhar 

Entre no rio de Deus entre agora 

Pra viver, pra receber unção e poder 

Entre agora, no Rio de Deus 

Curado vai ficar e sede não terá 

Esse rio desce do trono do Senhor 

Esse rio vai passar pelo deserto do teu coração 

E vai ressuscitar o sonho que morreu 

Vai trazer de volta o que se perdeu 

O rio vai levar 

Toda impureza vai limpar 

O rio vai levar 

O que te impede de adorar 

O rio vai levar 

Todo pecado vai levar 

O rio vai levar 

Vai levar 

Águas, muitas águas 

Jorrando aqui estão 

Águas, muitas águas 

Mergulhe meu irmão 
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Entrega 

Cassiane 

"Eu não sei o que se passa com você 

Mais eu sei que alguma coisa aconteceu 

Pois você está tão diferente 

Teu sorriso não é mais... 

Um sorriso de alegria, um sorriso de paz 

Eu não sei o que fizeram com você 

E também não sei o que tu vais fazer 

Mas de uma coisa eu tenho certeza 

Tua vida vai ser uma beleza... 

Se entregares hoje mesmo 

Tua vida ao Senhor 

Entrega nas mãos de Deus 

Tudo Ele vai fazer 

E a alegria vai trazer pra tua vida 

Entrega nas mãos de Deus 

Tudo Ele proverá 

E seus problemas, Ele vai solucionar 

Quantas vezes tens chorado tão sozinho 

E os espinhos tem ferido o teu caminhar 

E te sentes angustiado 

Sem ter forças pra lutar... 

Tudo em volta te aborrece 

E te impede de cantar" 

Eternos Namorados 

Cassiane 

"Quero a ti falar do meu amor, 

Deste amor que guardo a tanto tempo 

Amor igual a esse eu desconheço 

Tanto amor eu não mereço de você 

Seu olhar expressa calma, muita paz e alegria 

Quero estar sempre ao seu lado 

Dia e noite, noite e dia 

 

Eu quero ficar guardado 

No aconchego do teu coração 

Quero te fazer feliz 
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Seja no inverno ou no verão 

Se em algum momento 

Eu fizer alguma coisa 

E te magoar, foi sem querer amor, me perdoa 

Igual a todo mundo 

Eu também tenho defeitos, 

Mas com Jesus Cristo eu prometo 

Ser perfeito pra te amar 

Quero te falar do meu amor, 

Deste amor que guardo a tanto tempo 

No meu coração enamorado, 

Sou um eterno apaixonado por você 

 

Sua voz sempre tão doce me ajuda nesta estrada 

Contigo eu sou tudo, sem você eu não sou nada. 

Mistério de Deus 

Cassiane 

Nunca vi mistério assim 

Hoje Deus vai operar 

Vai encher o teu celeiro 

E o teu vaso transbordar 

O azeite está jorrando 

Hoje é bênção pra você 

Quem estiver ligado vai receber 

É demais, é vitória 

Você pode crer 

Porque Deus vai agir com seu grande poder 

É fogo santo, fogo santo 

Que queima pecado 

O inimigo não resiste sai desesperado 

Tem fogo aqui, 

Tem fogo ali, 

Também tem fogo lá 

O céu está descendo agora aqui neste lugar 

É mistério de Deus ninguém pode parar 

Vencedor Sempre Serei 
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Cassiane 

Quem poderá me separar 

Do grande amor de Jeová 

A angústia ou a tribulação 

A perseguição 

A fome ou a espada 

Nada vai mudar a minha fé 

Pois creio num Deus que é Poderoso 

Minha vida está em Suas mãos 

Ele me prometeu se eu passasse pelo fogo 

Comigo sim passaria 

Se eu entrasse em batalhas 

Por mim Ele lutaria 

O Que mais posso temer 

Grande é o Seu poder 

Pois em nome de Jesus 

Vencedor sempre serei 

Vencedor sempre serei no nome de Jesus 

Vencedor sempre serei no nome de Jesus 

Vencedor sempre serei no nome de Jesus 

Vencedor sempre serei no nome de Jesus 

Não adianta atravessar no meu caminho 

Pois eu não estou sozinho 

Comigo vai o El Shaday 

Varão de Guerra 

Deus poderoso 

Nunca perde uma batalha 

E em Seu nome eu sou mais que vencedor 

Amar Você 

Cassiane 

Amar você... é bom demais 

Porque foi Deus quem quis assim 

Aonde você for eu irei 

Onde pousares, pousarei, vou contigo até o fim 

Ainda que as ondas de angústias venham 

Ainda que o vento sopre forte 

Venceremos, pois estamos com o Senhor 
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E esse nosso amor nunca vai acabar 

Sei que tudo foi tão rápido e veloz 

Mais é tão lindo, o amor existe entre nós 

Não dá mais pra esconder o amor que sinto por você 

Em todos os momentos te levo no meu pensamento 

Então venha o que vier do seu lado eu estou 

Seguro sua mão, não quero te perder 

É tão bom amar você 

Gesto de Adoração 

Cassiane 

"Entra meu Senhor a casa é Tua 

Vem fazer Tua igreja vibrar 

Veja como as crianças Te louvam 

Porque elas aprenderam 

Somente a Te exaltar 

As lágrimas que aqui 

São derramadas 

São gesto de adoração a Ti 

O culto hoje vai ser uma benção 

Senhor com Tua presença 

Cego vê e surdos vão ouvir 

A igreja não se cansa de glorificar 

Porque é tão bom ter o Senhor aqui 

Eu vejo crentes desviados 

Com o rosto molhado 

Com sua mão erguida ao céu 

O Teu aroma enche este lugar 

O Teu perfume é tão bom Senhor 

Do porteiro ao ministério 

Grande é o mistério 

Pois aqui tudo é Teu 

Vejo a mocidade emocionada 

Com suas mãos levantadas 

Emplorando o Teu poder 

As lágrimas que rolam em cada rosto 

São gestos de carinho para Ti oferecer 

E as irmãs que louvam ao Deus vivo 

Ao olhar me maravilho com o poder 

Que do céu vem 

A igreja está sendo renovada 

Hoje não quero mais nada 

Só sentir o Teu poder também " 
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Daniel 

Cassiane 

(Solo) 

Fala Daniel, o que aconteceu? 

- Eu tenho uma cova para entrar. 

conta Daniel, o que vai fazer? 

- Eu também não sei, o jeito é só orar. 

(Todos) 

Se eu orar, o céu vai mover. 

Se eu orar, Deus vai responder. 

Se eu orar, Deus vai agir, 

vai entrar na cova e o leão vai dormir. 

(Solo) 

Durante aquela noite o rei não descansou. 

Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. 

A população, pensou: - vamos ver, 

Daniel na cova moído morrer. 

(Solo) 

Daniel caiu na cova, o povo se espantou. 

Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. 

De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. 

Voltou maravilhado, com Daniel a dizer: 

(Todos) 

Naquela noite, eu pude ver 

a presença de Deus a me envolver. 

Em cada volta que o leão dava em mim, 

eu ouvia uma voz me falando, assim: 

Calma, Daniel, eu sou o Senhor. 

Não tenha medo, não, o leão me escutou. 

Eu ordenei a ele prá que fosse se deitar, 

durante esta prova o leão vai jejuar. 

Calma, Daniel, eu estou aqui. 

Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. 

Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. 

Durante aquela noite foi só glória e unção (2x) 

Foi o Senhor Jesus que estava lá. (2x) 
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Esse Deus É Forte 

Cassiane 

Parece que está tudo errado, está tudo acabado 

Não sabe mais o que fazer 

A sua vida é tão sofrida, coração ferido 

Quase parando de bater 

Seu olhar está tão triste, acha que não tem mais jeito 

Mas ainda não chegou o fim, não é hora de partir 

Se o vento está querendo soprar tua fé 

Meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé 

Não importa o problema Deus vai resolver 

Ele faz o impossível hoje por você 

Faça como Paulo e Silas que a Deus oraram 

Mesmo estando aprisionados um hino cantaram 

As cadeias se abriram e prisões caíram 

Bendito seja o Nome do Senhor! 

Então vamos cantar 

Vamos adorar, vamos exaltar 

O grande Jeová 

Esse Deus é forte, acalma tempestade pra te abençoar 

Esse Deus é forte, quebra as cadeias pra te libertar. 

Milagre 

Cassiane 

Ouço o som de um grande rio 

Muitas águas a jorrar... 

Vem do coração 

Águas claras pra fazer o milagre acontecer 

Muitas águas de esperança... 

Sei que o rio vai passar hoje aqui neste lugar 

Vai romper o impossível! 

Vejo vida ressurgir 

No deserto um manancial 

Deus envia um rio do seu trono 

Pra transbordar no meio da igreja 
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E a multidão prostrada em adoração 

Mergulha mais fundo, mais profundo para receber 

Santificação, a purificação, 

Intimidade, vestes novas de louvor 

Uma cura, um milagre, uma promessa 

O tempo é esse, é agora começou! 

A sequidão do deserto não existe mais 

Veja você mesmo com seus próprios olhos! 

São águas claras que descem do trono de Deus 

É avivamento pra você e eu! 

Mergulha agora...Vai afundo... 

Mais profundo no rio que nasce do coração de Deus! 

Pra curar...Santificar... 

Renovar, libertar e sua vida hoje transformar! 

Ah!!!!Quero mergulhar... 

Hoje quero mergulhar!!! 

Filho Pródigo 

Cassiane 

Pai, me perdoa 

Confesso que errei, confesso que pequei 

Mas eu voltei, deixa eu ficar outra vez 

Pai, me ajuda a levantar do chão 

Preciso outra vez da tua unção 

Eu me arrependo da dor que te causei 

Quando peguei a minha herança e te deixei 

Já não sou digno de ser chamado de filho 

Eu reconheço, senhor 

Mas estou aqui preciso do teu amor 

Aqui está o meu coração 

É tudo o que eu tenho pra dar 

E as feridas que eu trago em mim 

Eu sei que só tu podes curar 

Porque aqui é o meu lugar 

E dessa vez vai ser pra ficar 

Filho, eu te amo 

Eu nunca te esqueci 

Eu sempre estive aqui a te esperar 

Pode entrar e ficar 

Hoje eu estendo a mão pra te ajudar 

Eu quero te abraçar e te curar 
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Eu sou o mesmo Pai, amigo e fiel 

Calce as sandálias e receba o meu anel 

Porque você estava morto, mas reviveu 

Perdido, mais foi encontrado 

Nunca deixou de ser o meu filho amado 

Hoje eu te peço o teu coração 

É tudo o que você tem pra dar 

E as feridas que trazes, eu sei que só eu posso curar 

Porque aqui é o teu lugar e dessa vez vai ser pra ficar 

Porque aqui é o meu lugar e dessa vez vai ser pra ficar 

Deus Vai Fazer Maravilhas 

Cassiane 

Se as portas pra você estão fechadas. E você está pensando em desistir. Meu irmão, toque nas mãos de Jeová, só 

assim você vai conseguir. Não se importe com as lágrimas caindo, saiba que Jesus também chorou. Esta prova 

muito breve vai passar, continue assim, nas mãos do Senhor. 

Deus vai fazer maravilhas hoje aqui, e ordena um anjo forte em seu favor. 

O inimigo envergonhado vai sair. Sua vitória está nas mãos do Senhor. (BIS) 

Muitas vezes você chora calado, pedindo ao Senhor por solução. Os espinhos no caminho ferem seus pés; tão 

cansado falta fé no coração. Olha irmão, Jesus está te contemplando, e um anjo está agindo em seu favor. Se o 

inimigo vier, não se preocupe; continue esperando, com fé no Senhor. 

Glorifique a Deus, sua bênção chegou. 

Minha Casa 

Cassiane 

"A minha casa está bem edificada 

Pois na rocha está firmada 

Nada pode lhe abalar 

A minha casa sem parde é muito bela 

Para que através dela 

Tudo eu possa comtemplar 

A minha casa... 

Tem um grandioso teto 

Por que todo céu aberto 

A cobrí-la sempre está 

E nesta casa não tem sol pra clarear 

Por que a glória do Deus vivo 

Sempre a iluminará 

Minha casa é linda... 

Outra igual não há 
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Estou ansiosa, para ir pra lá 

Minha casa é... A bela Sião 

E eu vou lhe dizer 

Esta casa é muito grande 

Tem lugar para você 

A minha casa é também toda enfeitada 

Com a Árvore da Vida e um rio a correr 

E nesta casa 

Eu contemplo o Cordeiro 

E uma multidão de Anjos 

Exaltando seu poder 

Eu compreendo que estou imaginando 

Acordada estou sonhando 

Com a Divinal mansão 

Porém mui breve nesta casa 

Eu vou entrar 

Com a igreja redimida 

A Jesus vou adorar " 

Não Desista 

Cassiane 

Muitos buscam no senhor a solução. 

Vejo em cada olhar a interrogação. 

Até quando vou viver assim? 

Você pergunta em silêncio, e sem perceber, até disfarça o sofrimento. 

Mas eu tenho algo pro teu coração, não entregue os pontos, não desista meu irmão. 

No final da trajetória, é assim mesmo, o inferno vem pra destruir, 

Mas encontra você de joelhos e não pode tocar em ti. 

E a vitória é certa, o mal caiu por terra, 

O inimigo não resiste, quando o povo de Deus se ajoelha. 

E pede a Deus socorro, Deus manda livramento, 

Espera mais um pouco, não desista agora da tua benção. 

E Deus vai abrindo caminho para você passar. 

A estrada é longa, mas você deve continuar. 

Não desista, vá em frente, Deus caminha com você. 

E se está difícil ajoelha pra vencer. 

Não desista agora da tua benção. 

E Deus vai abrindo caminho para você passar. 

A estrada é longa, mas você deve continuar, para ganhar! 

Fala Jesus Querido 
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Cassiane 

Fala, Jesus querido; fala-me, hoje sim! 

Fala com Tua bondade; fica ao pé de mim; 

Meu coração aberto 'stá p'ra Tua voz ouvir; 

Enche-me de louvores e gozo p'ra Te servir. 

Fala-me suavemente! Fala, com muito amor! 

Vencedor para sempre, livre te hei de por, 

Fala-me cada dia, sempre em terno tom; 

Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som. 

Para teus filhos fala, e, no caminho bom, 

Pela bondade os guia a pedir o santo dom; 

Quererão consagrar-se para suas vidas dar. 

Obedecendo a Cristo e com fervor O amar. 

Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, 

Mostra-me Tua vontade, e à Tua santa grei; 

Deixa-me gloriar-Te, quero a Ti louvar, 

Cantar alegremente e sempre Te honrar. 

Vem Com Teu Rio 

Cassiane 

Oh! Senhor faz me ouvir o som 

O som de muitas águas a cair 

Águas que saram a terra 

Limpa e faz crescer os frutos bons 

Vem nos curar. 

Vem com teu rio neste lugar 

Faz tempestade de poder 

Traga teu vento que dá vida e restaura 

Mude o tempo e a previsão 

Manda a tua chuva de unção 

Unção pra curar 

Pra transformar os corações 

Derrama aqui Senhor. 

Vem Senhor! (3x) 

Derrama aqui Senhor 
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Vai, Povo Meu 

Cassiane 

Vai, vai povo meu 

Vai porque na tua frente está o Teu Deus 

Vai...sem duvidar 

Contigo está o exército de Jeová 

Ele abriu o mar vermelho 

Para o povo atravessar 

Deus poderoso em guerra 

Como Deus não há 

Se o inimigo se levanta para te afrontar 

Os anjos de Deus aparecem para guerrear 

Quando Elias clamou 

o fogo queimou o altar 

O povo sentiu 

Que não há Deus como Jeová 

Se nós pedirmos milagres 

Milagre vai acontecer 

Se nós pedirmos por fogo 

Fogo vai descer... 

Gólgota 

Cassiane 

A coroa de espinhos colocaram em sua fronte 

E a lança os transpassou 

O seu corpo ensanguentado 

Pelos homens açoitado 

Era grande a sua dor 

Deus amou de tal maneira 

Essa humanidade inteira 

Que lhe entregou 

O seu filho imaculado 

Para ser crucificado 

Por um mal feitor. 

Gólgota, Cristo cravado lá no 

Gólgota crucificado foi no 

Gólgota como nazareno e rei dos judeus. 
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Gólgota, Cristo cravado lá no 

Gólgota, crucificado foi no Gólgota 

Fizeram maldito o Filho de Deus. 

Ao cumprir-se a profecia via-se no choro de Maria 

O quanto o amou 

O teu filho que é Santo 

Teve que enxugar seu pranto 

E o sepultou.Por três dias ele jazia 

No sepulcro que Maria 

Chorava de dor 

Mas ali cessou seu pranto 

De Jesus só tinha o manto 

Ele ressuscitou. 

Rosa de Saron 

Cassiane 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas,ao Senhor Jesus 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas ao Senhor 

O Senhor é que nos dá a vitória 

Ele é o Leão da tribo de Judá 

Ele é a Rosa de Saron 

E Ele também o lírio dos vales. 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas,ao Senhor Jesus 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas ao Senhor 

O Senhor vivo está 

E Ele está em nosso meio 
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Ele quer fazer maravilhas 

Basta dar lugar ao seu santo espírito. 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas,ao Senhor Jesus 

Aleluia! 

Aleluia! 

Hosanas ao Senhor 

Primeiro Amor / 24 Horas 

Cassiane 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Eu preciso sentir de novo o teu calor 

Eu quero me entregar 

Diante dos teus pés vou me prostrar 

Pai eu quero voltar ao meu primeiro amor 

Quero voltar ao início 

Os primeiros passos refazer 

Vou regressar ao caminho 

Minhas obras vou rever 

Eu vou trazer à memória as promessas 

Que aos teus pés eu recebi 

Eu quero recomeçar 

Pois não sei viver sem ti 

Pode deixar essa lágrima rolar 

É normal, você é um ser humano 

Que contém imperfeições 

E em suas limitações carece 24 horas de Deus 

Pode ser que alguém do teu lado não entenda 

O teu pranto angustiado 

Mas Deus cuida de você 

Compreende o teu sofrer 

24 horas quer te proteger 

Na hora da dor Ele te consola 

E na bonança vem contigo se alegrar 

Nunca vai te deixar só 
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O que Ele prometeu ainda está de pé 

Porque Ele é fiel, vai honrar a tua fé 

Uma resposta hoje o meu Deus dará 

Aos inimigos teus 

Vitória em tua tenda chegará 

Quem desejou teu fim 

Vai ter que contemplar 

A benção do Senhor te alcançar 

Porque Ele é fiel 

Ele é fiel 

O Dia Vem 

Cassiane 

"O dia vem raiando como sempre 

A nos fazer feliz 

O sol brilhando novamente 

Mostrando o resplendor 

Porém o que passou, passou 

A marca que ficou, sarou 

O choro dura uma noite 

Mais passa ao amanhecer 

Por maior que for o seu problema 

Não deves desistir 

Porém se for este o seu caminho 

É bem melhor seguir 

Não barreiras que não possas vencer 

A prova sempre faz o crente amadurecer 

Um novo dia sim... 

Renasce a nova esperança em teu ser 

Já não existe mais motivos pra sofrer 

Jesus peleja e vence por você 

A noite que passou só trouxe a tristeza 

Em teu coração 

Porém neste novo amanhecer 

Cante esta canção 

Comece com Jesus falar, e a tristeza sairá 

Porém onde Ele opera, quem impedirá " 

Como Eu Poderia Esquecer 

Cassiane 
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Como eu poderia esquecer 

O que o meu Senhor fez por mim 

Não consigo esconder a minha emoção 

Quando penso nesse amor sem fim 

Com o mais alto preço pagou 

Meu resgate sem retroceder 

O seu sangue na cruz por mim derramou 

Como eu poderia esquecer 

Sofreu tanto pra que eu não precisasse sofrer 

E morreu somente pra que eu pudesse viver 

E assim conquistou minha redenção 

Como eu poderia esquecer 

Ele mesmo assumiu meus pecados 

No Calvário por mim se entregou 

Como eu poderia um dia esquecer 

Que Jesus é o meu Salvador 

Ele mesmo assumiu meus pecados 

No Calvário por mim se entregou 

Como eu poderia um dia esquecer 

Que Jesus é o meu Salvador 

Com o mais alto preço pagou 

Meu resgate sem retroceder 

O seu sangue na cruz por mim derramou 

Como eu poderia esquecer 

Ele mesmo assumiu meus pecados 

No Calvário por mim se entregou 

Como eu poderia um dia esquecer 

Que Jesus é o meu Salvador 

Ele mesmo assumiu meus pecados 

No Calvário por mim se entregou 

Como eu poderia um dia esquecer 

Que Jesus é o meu Salvador. 

Jesus 

Cassiane 

A quem deves tu contar a tua história 

A quem deves tu dizer o que sentes 

A quem deves tu falar da tua angustia 

É só exclusivamente a Jesus 
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A quem deves partilhar dos sofrimentos 

A quem deves tu clamar todo momento 

A quem deves tu humilhar chorando 

É só exclusivamente a Jesus 

Não há outro nome igual 

Nenhum outro tem poder 

Só o nome de Jesus 

Faz o inferno estremecer 

Jesus, Jesus, Jesussó Jesus. 

Jesus, Jesus, Jesus. 

Jesus, Jesus, Jesussó Jesus. 

Jesus, Jesus, Jesus, somente Jesus. 

Unidos Pra Sempre 

Cassiane 

Meu coração já sabia que quando eu te vi 

Era amor pra valer 

Somos completos de amor e alegria, 

Nosso universo só eu e você 

A vida não teria sentido, o sol já não brilha 

Se eu não te ver, sou como criança cheia de alegria 

Pois o sonho que eu tinha Deus fez acontecer 

Esse amor tão bonito foi plano de Deus 

Tudo de certo em nós 

Quando estou triste, você é alegria 

Nosso amor vai ser pra sempre assim todo dia 

Meu povo é teu, teu povo é meu 

Unidos pra sempre até a morte chegar 

E juntos louvando ao dono do nosso amor 

Em todo momento, vou te amar 

Você já faz parte do meu coração 

E teremos frutos desta nossa união 

Com a bênção de Deus está selado esse amor 

Entre eu e você está reinando o senhor 

Unidos pra sempre! 

A Vitória 

Cassiane 

Vejo que aqui chegou um homem diferente 
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Ele brilha mais que a luz, Seu olhar é reluzente 

Suas mãos são labaredas pra queimar o inimigo 

Aí daquele que ousar tocar num dos Seus ungidos 

Se você já descobriu o segredo da vitória 

Faça agora uso dele, levante as mãos e de glória 

Sinta a força da unção que é derramada em nosso meio 

Vai acontecer milagres... Pela fé já estou vendo! 

Olha aí quem esta passando perto de você 

O Seu nome é Santo, Jeovah Jire 

Ele manda, Ele faz,Ele ordena, é capaz 

A vitória é hoje... Glorifique mais! 

Olha Ele aqui, Olha Ele lá 

Pega ai, receba ai a sua benção, já 

Tem unção aqui, vem unção de la 

O mistério esta incrivel aqui neste lugar. 

Conte pra Jesus 

Cassiane 

Às vezes quando eu olho a face do meu irmão 

Eu sinto que ele está em triste situação 

Os problemas da vida que às vezes 

Quer nos fazer sofrer 

Então logo me lembro que Jesus disse assim 

Eu nunca desamparo aquele que vem a mim 

Por maior que seja o problema 

Nosso Deus é maior 

Conte pra Jesus 

E o teu problema Ele vai solucionar 

Se é grande o teu problema 

E não podes resolver 

Saibas que Jesus tudo pode fazer 

Conte para Ele 

E num segundo mudará teu viver 

Quando eu saio na rua vejo tantas pessoas 

E às vezes me perguntam 

Porque eu sou assim? 

Por que vivo feliz e não conheço 

O que é um triste sofrer? 

Então logo respondo 

Também tenho problemas 

Mas só que Jesus Cristo já resolveu pra mim 
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Entrega a Ele a sua vida e também serás assim 

Ainda Há Esperança 

Cassiane 

Nós estamos num mundo 

Onde há cada segundo 

Acontece de tudo: fome e crise geral 

Nós estamos vivendo os momentos finais 

Onde a violência tira a nossa paz 

 

Nós estamos na Terra 

Onde fala-se em guerra 

Onde mata-se o outro, por motivos banais 

É a realidade de um povo aflito 

Pela dor do conflito e por muito mais 

Anime-se, ainda há esperança 

Não tire esta lembrança 

Só Cristo é a solução 

Anime-se e creia na fé que salva 

Transforma a sua alma, te dá paz ao coração 

As pessoas descrentes, cada dia é mais 

Um minuto que passa, não retorna jamais 

Os perigos são tantos, faz aumentar a dor 

Mentes perturbadas - falta o amor 

Cada dia que passa, tudo fica pior 

Tantas vidas perecem e a dor é maior 

Não se tem mais amigos 

Falta até o irmão 

Este mundo caminha pra destruição 

Adore o Salvador 

Cassiane 

Adore o Salvador 

Não fique assim chorando desse jeito, você diz que a sua  

Fé acabou que é só lamento, Deus lá do alto tudo vê, já 

Mandou anjos pra descer, pra lutar por você 
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Ele já determinou uma grande vitória, quando ele fala, o  

Milagre acontece creia nesta hora que as algemas já  

Caíram, os demônios já fugiram, tua vitória ele assinou 

Nada vai impedir as promessas de Deus sobre ti tudo que  

Ele prometeu creia, na tua vida vai se cumprir, podem mil  

Cair ao teu lado, e dez mil a tua direita, nada vai te atingir  

O inimigo foi derrotado e as muralhas já caiu se o inferno  

Tentar levantar a cabeça e marche, siga em frente na unção  

De Deus, sinta o seu poder aqui 

Coro 

Ele estende as suas mãos, faz todo o mal sair o inimigo se Levanta,  

ele faz cair, não tem ninguém pra impedir o todo Poderoso,  

então é só louvar que o céu vai se abrir se for  

Preciso ele faz esfriar até a fornalha pra te liberar até leão na  

Cova ele faz jejuar, pra livrar você, arrebenta as prisões 

Ai daquele que, tocar no ungido do Senhor, sempre ao 

Lado tem um anjo, pra acampar ao teu redor, a benção  

Na tua, vida ele já decretou, a vitória é tua adore 

Exalte o Salvador 

Levante a cabeça e marche, siga em frente na unção de  

Deus sinta o seu poder aqui 

Vencedores 

Cassiane 

Sempre quando lutas 

Querem me assolar 

Querendo com fuor 

Me fazer tropeçar 

Sinto quando 

A mão do Senhor 

Vem prá me livrar 

Se o mesmo acontece 

Com você meu irmão 

Te digo com certeza Cristo 

E a solução 

Nos livra sempre do perigo 

Com sua forte mão 

Lutaremos... 

juntos contra o mal 
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Venceremos.... 

Com nosso general 

Unidos somos 

Mais que vencedores 

Unidos pois agora 

Sim vamos cantar 

Seguindo sempre 

Em frente porntos a lutar 

Nenhum inimigo 

Vai nos derrotar 

Mostrando para o mundo 

Quem é o salvador 

Que salva e liberta 

Todo pecador 

Amigo te convido 

Agora pra ser vencedor 

Olhe o Anjo 

Cassiane 

Olhe o anjo irmão... chegou agora 

Com a bandeja em sua mão 

Para lhe dar vitória 

Irmão se tu estás passando 

Por tamanha provação 

Pensando que seus problemas 

Não solucionaram 

Sinta agora o anjo irmão 

Mandado por Jeová 

E a vitória que tanto almejas 

Crendo receberás 

O Senhor hoje trouxe aqui para te selar 

Com uma grande bençã 

Não Deixe O Fogo Apagar 

Cassiane 

Não deixe que o fogo apague 

Coloque azeite deixe transbordar 

A lampareda tem que estar acesa 

Ela não pode se apagar 
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Estando cheia tudo suporta 

Assopra o vento mas não se apaga 

A chama é viva e o azeite é puro 

Vem lá do céu e nunca acabará 

Se você crêr irmão, se você crêr irmão 

Estando cheios do poder de Deus,voces também não as apagarão 

Se voce crêr irmã, se você crêr irmão 

Perceverando nisso até o fim 

Com Jesus Cristo sempre reinarão 

Revise constantemente a lamparina deixa começar 

Se está cheia lá no fogo ascende e o altar começa iluminar 

É isto quando acontece os anjos descem para passear e vem com eles o Homem de Branco 

Que maravilha Ele vai operar 

Feliz a Nação Cujo Deus É o Senhor 

Cassiane 

Tenho visto tanta coisa 

Nos países infelizes, sem amor 

No lugar da paz existe insegurança 

Não existe o mesmo canto de amor 

Falta em toda umanidade 

Mais compreensão 

Caminhando vai o mundo pra destruição 

Cantará a paz,viverá o amor 

Colherá o pão e da fonte beberá 

Feliz a nação que em deus confia 

Quero ver todos os homens se unindo 

Irmanados num espírito de amor 

Semeando a cada passo a alegria 

No jardim da vida cultivando flor 

E soltando a voz no canto que invade o ar 

Numa paz que a vida inteira vai durar 

Lar Feliz 

Cassiane 

Muita gente me pergunta porque eu sou tão feliz 
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Eu respondo porque eu encontrei 

O amor que eu sempre quis 

A expressão de alegria no meu rosto é pra valer 

E esse amor que bate forte eu guardei só pra você 

Sou feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor! 

E o melhor para mim é ter você... comigo 

Deus me deu você pra amar 

Deus nos deu um lar pra edificar 

Nossas vidas consagramos a Deus 

Pra vivermos sempre nos caminhos seus 

Tudo que nós temos é Deus quem dá 

Nada poderá nos separar... Um lar feliz Jesus nos dá! 

Um Amor Pra Recordar 

Cassiane 

Sempre vou me lembrar 

Foi num fim de tarde 

Durou para sempre 

Mas terminou muito cedo 

Você estava sozinho, 

Contemplando um céu cinza e escuro 

Eu estava mudada 

Nos cantos ninguém irá encontrar 

Todos os seus sentimentos mais profundos (mais profundos) 

Foi então que eu percebi 

Que estava sempre no seu olhar 

O momento em que te vi chorar 

O momento em que te vi chorar 

Foi no final de setembro 

Eu já tinha te visto antes (e você era) 

Você era sempre tão legal 

Mas nunca tive essa certeza 

De que você estava sozinho, 

Contemplando um céu cinza e escuro 

Eu estava mudada 

Nos cantos ninguém irá encontrar 

Todos os seus sentimentos mais profundos (mais profundos) 

Foi então que eu percebi 

http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 181 
 

Que estava sempre no seu olhar 

O momento em que te vi chorar 

Eu queria te abraçar 

Eu queria abrir o jogo 

Eu queria te conhecer 

Eu queria fazer você se sentir bem... 

Sempre vou me lembrar... 

Foi num fim de tarde... 

Nos cantos ninguém irá encontrar... 

Nos cantos ninguém irá encontrar 

Todos os seus sentimentos mais profundos (mais profundos) 

Foi então que eu percebi 

Que estava sempre no seu olhar 

O momento em que te vi chorar 

Eu queria te conhecer 

Eu queria te conhecer 

Eu queria te conhecer... 

Nossa História de Amor 

Cassiane 

Tanto tempo te esperei 

Em meus sonhos te busquei 

E então aconteceu 

O amor você e eu 

No pulsar do coração 

Muito mais que emoção 

Duas vidas e um caminho 

Vai ser assim 

Este amor será eterno 

Nem mesmo o tempo apagará 

Pois vem de Deus e sendo assim 

Com certeza permanecerá 

E a cada dia se tornará 

Um novo amor se renovará 

Pois está firmado em Deus 

E não terá fim 

Refrão O nosso amor vem de Deus 

Foi Ele quem escolheu 
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Eu e você para ser um corpo, um coração 

Foi Ele quem escreveu 

A nossa historia de amor 

Com Ele iremos ser como uma linda canção 

Seremos cuidados por Deus 

Pois nossa aliança firmada está 

Aconteça o que for nosso amor brilhará, brilhará 

Nossa história de amor.... 

Abra o Coração 

Cassiane 

Abra o seu coração 

Deixe Deus falar contigo 

Ele diz que terminou 

Ele diz que acabou 

O inimigo está vencido 

Põe agora a tua fé 

Em Jesus de Nazaré 

E esqueça a tua luta 

Vê se agora me escuta 

O teu Deus está aqui. 

Passe pela luta cantando ao Senhor 

Passe pela prova exaltando com amor 

Passe na fornalha que ele vai estar lá 

Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá 

Você tem um Deus que escreve e apaga 

Derruba o inimigo, das vossas almas 

Mesmo se na cova do leão você está 

Ele é o Leão da Tribo de Judá 

Só ele é Deus 

Dou Glória a Deus 

Cassiane 

Quem me ensina a ditar, é Jesus Cristo  

Quem me ensina a orar, é Jesus Cristo 

Dou glória a Deus, ao meu Senhor 
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Porque me deste este louvor 

Quem me salvou, foi Jesus Cristo 

Quem me curou, foi Jesus Cristo 

 

Dou glória a Deus, ao meu Senhor 

Porque me deste este louvor 

As Pedras Clamarão 

Cassiane 

Os Cristãos foram mutilados 

Mandados ao deserto morreram agoniados 

Nas arenas foram jogados aos leões famintos para serem devorados 

É hora te apressa irmão 

Em falar da salvação 

Se não falar de cristo até as pedras clamarão 

Mas o sangue desses irmãos 

O senhor já requereu 

Foi um preço muito alto 

O valor está na rude cruz 

Que surgiu no calvário 

E me salvando cristo Jesus 

É hora te apressa irmão 

Em falar da salvação 

Se não falar de cristo até as pedras clamarão 

Vou Louvar 

Cassiane 

Senhor, eu quero Te adorar 

Ser fiel somente a Ti 

Nenhum decreto vai mudar meu coração 

Eu não me prostrarei perante outro rei 

Se me lançarem na fornalha ardente 

Não vou temer, Deus está presente 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 
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Se levantarem conspirações 

E me lançarem na cova dos leões 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Santo, Majestoso 

Santo, Glorioso 

É o quarto homem da fornalha 

Poderoso na batalha 

Santo, Majestoso 

Santo, Glorioso 

Eu vou adorar, vou adorar, não vão me calar 

Eu vou orar, vou adorar 

Por causa de sua fé e de suas orações 

Daniel foi lançado à cova de leões 

Condenado por adorar a Deus 

Mas vejam só o que aconteceu: 

O rei passou a noite inteira acordado 

Não conseguia dormir 

De tão preocupado e quando amanheceu 

O rei se levantou 

Foi até a cova e por Daniel chamou: 

Servo do Deus vivo 

Será que o Teu DEus te livrou? 

E de dentro da cova Daniel respondeu: 

Vive oh Rei, o meu Deus 

O Deus que ouve as orações 

Enviou seu anjo e fechou a boca dos leões 

No Céu 

Cassiane 

"Quando chegar lá no céu 

Vou ver os apóstolos 

Pedro, Tiago e João 

Vou ver os profetas 

Que um dia partiram 

Pra celeste mansão 

Verei lá Elias, também Isaías, 

Verei Daniel 

Vou ver meu Jesus... 

Quando chegar lá no céu 

No céu...lá tem ruas de ouro 

No céu...está o meu tesouro 
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No céu...não haverá mais choro 

Lá é meu lugar 

No céu...grande coral de santos 

No céu...não há mais desencantos 

O meu lindo lar...Jesus foi preparar... 

É prá lá que eu vou 

Quando chegar lá no céu 

Verei meu Jesus como Ele é 

Verei o Seu rosto 

E as marcas dos cravos em Suas mãos 

Vou ver os Arcanjos, 

Voar comos anjos verei Salomão 

Verei os irmãos... 

Quando chegar lá no céu " 

Alegre-te Jovens 

Cassiane 

Esse é o som dos manos da rede ativa 

Que chegou aí na área e ta botando pra quebrar 

Com a missão de falar de cristo a todos 

E enquanto não cumpri-la nós não vamos nos calar 

Som de atitude na batida do puro rock 

Dizem até que é som de loki, mas não vamos nem ligar 

Saiba que a ordem dos estilos não altera a salvação 

Cristo na área tire o pé do chão 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem 

Cante, pule, grite 

Faça o que você quiser 

Cante com reggae, com rock, com forró ou com pagode 

Com palmas, com pulos, cante ao rei como cê pode 

Cante eu, tu, ele, nós, vós, eles 

Cante todo mundo, cante todos aqueles 

Que como diz na palavra de Deus 

Tem fôlego respira e ainda não morreu 

Cante ao rei como ele merece 

Cante de coração 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem !!! 

Cante, pule, grite 
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Faça o que você quiser 

Alegra-te antes que venham os maus dias 

E neles você não tenha mais prazer 

Antes que o sol, que a lua e as estrelas 

Deixem de brilhar para você 

Alegra-te jovem enquanto você viver 

Antes de chegar a morte fazendo com que você 

Volte ao pó da terra não podendo mais cantar 

Por isso agora jovem é hora de se alegrar 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem !!! 

Cante, pule, grite 

Faça o que você quiser 

Deus Vai Fazer 

Cassiane 

Já faz um tempo que você clamou 

Por muitas vezes sim você chorou 

Mais a vitória nunca, nunca vem... não, não, não, não vem. 

Então você pergunta a Deus por quê? 

O que eu fiz Senhor pra não, não merecer 

Misericórdia Deus eu sou teu filho 

Eu sou teu filho... eu sou teu filho. 

 

Pergunta pra si mesmo onde estar Deus 

Que tantas coisas boas prometeu 

Mas essas coisas nunca, nunca vêm... não, não, não, não vem. 

Então você não sabe o que fazer 

A dor e o desespero não te deixam ver 

Que Deus tem algo profundo contigo 

Ele é contigo. 

[REFRÃO] 

O que Deus preparou é bem maior 

O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo 

Deus vai fazer acontecer 
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O teu inimigo não vai entender 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo. 

Pergunta pra si mesmo onde estar Deus 

Que tantas coisas boas prometeu 

Mas essas coisas nunca, nunca vêm... não, não, não, não vem. 

Então você não sabe o que fazer 

A dor e o desespero não te deixam ver 

Que Deus tem algo profundo contigo 

Ele é contigo. 

[REFRÃO] 

O que Deus preparou é bem maior 

O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo 

Deus vai fazer acontecer 

O teu inimigo não vai entender 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo. 

Ele é contigo. 

Toque Nele 

Cassiane 

Quem Veio Aqui... 

Pra Receber Milagre... 

Pode Começar A Se Alegrar... 

Quem Veio Aqui... 

Pra Ouvir A Voz De Deus... 

Se Prepare... 

Que Ele Vai Falar! 

Quem Veio Aqui... 

Pra Ser Curado... 

Receba A Cura, Em Nome De Jesus! 

Quem Veio Aqui Pra Receber Unção... 

Receba, Meu Irmão! 

Ele Está Aqui... 

Ele Vai Curar! 
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Ele Está Aqui... 

Ele Vai Batizar! 

Rompa As Barreiras E Toque Nele... 

Deus Vai Operar! 

Ele Está Aqui... 

Eu Já Posso Sentir... 

Ele Está Aqui... 

Andando Em Nosso Meio... 

Ele Já Chegou... 

Ele Já Veio... 

Jesus Está Aqui! 

Rompa As Barreiras Toque Nele... 

Chegou A Tua Hora! 

Se Você Tocar Com Fé, 

Virtude Vai Sair... 

Toque Nele!!! 

Alerta 

Cassiane 

O céu vai se abrir  

Vai, vai, vai, vai 

Os anjos vão tocar 

Anunciando a chegada  

Do Senhor Jeová 

Você amigo que está fora disso 

Está correndo perigo 

Se a Jesus não aceitar 

Porque ele deixou uma promessa 

Vou subir para o meu Pai 

Mas em breve vou voltar 

Os anjos lá no céu estão em fila 

Esperando a partida  

Pra com Jesus vim buscar 

E arrebatar a sua noiva amada 

Que pra derrota do inimigo lá no céu irá morar 

Alerta porque pode ser agora 

Ninguém sabe qual a hora 

Que Jesus irá voltar 

Por isso meu amigo vem agora 

Vem correndo não demora 
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Pra com ele ir morar 

Fogueira Santa 

Cassiane 

Sempre quando eu estou cantando 

Eu sinto alguém me acompanhando 

São os anjos de Cristo que junto comigo 

Entoam louvores e a igreja se alegra 

E fala em mistério Santo com Deus 

E o poder é derramado 

E Deus glorificado 

Pelo povo seu 

É o poder divino 

Deus está mandando 

E com fogo Santo está batizando 

Eu contemplo agora 

Como sobe e desce 

Anjos lá do céu 

A fogueira santa 

Já está formada 

E toda doença 

Aqui será queimada 

A igreja se alegra 

Vibra chora e canta 

Com o poder de Deus 

Eu estou sentindo 

Que Deus esta presente 

Em nosso meio 

Ele esta ao seu lado 

E quer te encher de poder e fervor 

Abra o seu coração 

Porque Deus quer colocar 

Uma brasa viva e o poder vai cair 

E o louvor vai subir 

E as bênçãos vão descer 

Canto do Pescador 

Cassiane 

 

No meu barco a remar. 
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Sobre as ondas, pelo mar, 

Mesmo na bonança ou no furacão 

Não desejo mais parar; 

Com a rede vou pescar, 

Muitos peixes para o reino de Sião, 

 

Vou pescar os pecadores para Crlsto, 

Neste mundo cheio de horror; 

Não mais desanimarei; 

Minha rede lançarei; 

Muitos peixes apanhando p'ra o Senhor. 

 

O meu barco não é bom, 

De pescar não tenho dom. 

E me dizem que não devo continuar; 

Mas Jesus me quis mandar, 

E por isso vou pescar, 

Té que Ele se apraze em me chamar. 

 

Tem um modo o Senhor. 

Que é próprio do amor, 

Ele usa dos remidos o menor, 

Todo o mundo me deixou, 
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E de mim se envergonhou, 

Mas alegre, vou pescar, pois é melhor. 

 

Se há coisa de valor, 

E a rede de amor, 

Cujo tio é a obra de Jesus, 

Que puxada sempre traz 

Os perdidos e sem paz, 

Para receberem do Senhor, a luz. 

 

Quando há um temporal, 

E a pesca corre mal, 

Novamente no meu barco vou pescar! 

Pode ser que desta vez, 

Eu não tenha mais revés 

Pois Jesus eu levo para m'ensinar. 

 

Acabando de pescar, 

E deitado a pensar, 

Tenho gozo pelo tempo que gastei; 

Pois terei um galardão 

Pela pesca, em Sião, 

Pelas almas que no mundo eu ganhei 
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Canto do Pescador 

Cassiane 

No meu barco a remar. 

Sobre as ondas, pelo mar, 

Mesmo na bonança ou no furacão 

Não desejo mais parar; 

Com a rede vou pescar, 

Muitos peixes para o reino de Sião, 

Vou pescar os pecadores para Crlsto, 

Neste mundo cheio de horror; 

Não mais desanimarei; 

Minha rede lançarei; 

Muitos peixes apanhando p'ra o Senhor. 

O meu barco não é bom, 

De pescar não tenho dom. 

E me dizem que não devo continuar; 

Mas Jesus me quis mandar, 

E por isso vou pescar, 

Té que Ele se apraze em me chamar. 

Tem um modo o Senhor. 

Que é próprio do amor, 

Ele usa dos remidos o menor, 

Todo o mundo me deixou, 

E de mim se envergonhou, 

Mas alegre, vou pescar, pois é melhor. 

Se há coisa de valor, 

E a rede de amor, 

Cujo tio é a obra de Jesus, 

Que puxada sempre traz 

Os perdidos e sem paz, 

Para receberem do Senhor, a luz. 

Quando há um temporal, 

E a pesca corre mal, 

Novamente no meu barco vou pescar! 

Pode ser que desta vez, 

Eu não tenha mais revés 

Pois Jesus eu levo para m'ensinar. 

Acabando de pescar, 
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E deitado a pensar, 

Tenho gozo pelo tempo que gastei; 

Pois terei um galardão 

Pela pesca, em Sião, 

Pelas almas que no mundo eu ganhei 

Louvai Ao Senhor 

Cassiane 

LOUVAI AO SENHOR (C/ JAYANE) 

Autoria : Daniel e Samuel 

"Se você quiser cantar 

Deixa tudo e vem pra cá 

Solte a voz do coração 

Nas notas desta emoção e venha ser feliz 

Felicidade se encontra louvando a Jesus 

A gente canta, pula e louva 

Andando na luz 

A tristeza vai, alegria vem 

O inimigo cai, pra ele aqui não tem 

Então é só cantar... 

Aleluia, aleluia, cante aleluia... 

Louvai ao Senhor 

Não precisa procurar 

Nas ruas da cidade andar 

Alegria tem aqui 

Hoje você pode vir e ser feliz 

Felicidade se encontra." 

Ele Já Chegou Aqui 

Cassiane 

Existe um deus poderoso, que mora nas alturas, 

Se ele decide, ninguém muda o decreto que ele faz, 

Ele é assim, tem voz de autoridade, tu que ele 

Faz perfeito é, não precisa de ajuda, este deus é de mais, 

Se ele fala ta falado, se ele ordena ta mandado, 

Não precisa de conselho, pois ele é o dono da sabedoria... 

A terra obedece a sua ordem, ate o inferno o referencia... 

Este tem todo é mui glorioso, o fogo se derrete quando o vê... 

Ate a água queima, o mar se seca porque dele é o poder... 
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O universo abre espaço quando ele quer passar, as estrelas 

Lhe obedecem, quando por seus nomes deus aos se chama... 

Ele é o dono de tudo aqui, hoje ele vai descer, com sua gloria... 

Irmão se prepare, pra ver o sobrenatural, ele começou agir agora... 

Já vejo o inferno todo tremendo, a morte não suportou e saiu correndo 

Os demônios estão em desespero, pois aquele que é! já chegou aqui... 

Já vejo o céu aqui descendo, anjos de poder, unção e fogo trazendo... 

A doença não suporta o tamanho do impacto, pois o medico dos médicos começou agir, 

Posso ver, o câncer e a aids evaporando, lepra e de pressão deus esta queimando, 

O mudo posso ouvir glorificando, e quem não andava na unção esta pulando... 

Quem não enxergava agora vê, na dimensão do sobrenatural a igreja se envolver... 

Aquele que fez maravilhas no passando, esta aqui, quem estiver ligado no mistério 

Vai sentir, a mão dele curar, libertar e restaurar, limpar e renovar, vai sentir, 

Ele tocar nos olhos dos cegos pra enxergar, nas pernas do paralitico pra andar, 

Nos lábios de quem é mudo pra falar, realmente ele é o todo poderoso, único e maravilhoso, 

Dona da gloria, autor da vitoria, que entrou aqui, e ainda mais vai operar. 

Vai operar, vai operar, mas pra isso irmão você tem que dar lugar(2x) 

Cavaleiro do Céu 

Cassiane 

Cavaleiro do céu 

O cavaleiro do céu, aquele que rasgou o véu, 

O santo grande e poderoso, o esperado o Emanuel, 

Esta neste lugar, ele vai agir, o seu perfume já esta no ar... 

Se prepare irmão, você vai sentir a mão de Deus te tocar... 

Ele vai fazer o sobrenatural, ele é forte é fogo, 

Vai alem do espaço, cosmo e do sideral, 

Chegou o momento, e ninguém vai impedir 

Já ouço a sua voz tremenda, como um som de trombeta, soar aqui 

A enfermidade não agüenta, e tem que sair 

A cura vai acontecer, seja qual for a doença, nada vai impedir... 

O cavaleiro do céu tem na sua mão unção e poder 

Ate crente vazio não vai resistir, e de azeite vai se encher 

Chegou o tempo, de colher o que você plantou... 

Hoje é dia de vitoria, para quem o evangelho semeou, 

Mesmo que as horas do relógio, marcam que não... 

Ele muda a hora, o minuto, atrasa os segundos, pra na tua vida entrar em ação.. 

Quem ate hoje zombou de você, 

Não precisa chorar, não há motivos pra temer, o cavaleiro do céu desceu aqui 

Pra fazer você vencer! 
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O cavaleiro do céu, é imortal ele vai alem do que é sobrenatural 

O cavaleiro do céu , é poderoso não há como medir o seu poder, glorioso ele é! 

O cavaleiro do céu, sempre desce, na terra quando fazem de um servo seu, um réu! 

Ele toma as dores dos amados seus, não brinque com o cavaleiro do céu, ele é grande ele é Deus! 

Celebrando a Cristo 

Cassiane 

Ouça o louvor que já vai começar 

(Ouça o louvor que já vai começar) 

O louvor que sobe para adorar 

(O louvor que sobe para adorar) 

Aquele que assentado em seu trono está 

Poderoso, grandioso Jeová 

Com a sua voz começe a cantar 

(Com a sua voz começe a cantar) 

Com as suas mãos começe a exaltar 

(Com as suas mãos começe a exaltar) 

Exalte e glorifique o nome do senhor 

Festejai com alegria e amor 

Entoai lindos cânticos de adoração 

Para ao trono de glória chegar 

O momento é sublime, é especial 

Então cante comece a adorar 

Exaltai... a Jesus que vive e reina para sempre, amém 

Adorai... esse nome que é Santo e maravilhoso 

Ele é Deus... que foi, que é, e sempre será 

Rei dos Reis, majestoso, glorioso, ele é poderoso 

Eu te convido pra cantar 

Exalte, Adore, o nome do Senhor 

(Ele é digno de gloria e de todo o louvor) 

Celebrai a Cristo 

PONTE 

Cante... Louve... Ele é merecedor de toda honra, 

Toda glória e toda majestade 

Cante... Louve... Bendito seja sempre o nome do Senhor 

Onde há poder e autoridade 
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Alegre-te Jovens 

Cassiane 

Esse é o som dos manos da rede ativa 

Que chegou aí na área e ta botando pra quebrar 

Com a missão de falar de cristo a todos 

E enquanto não cumpri-la nós não vamos nos calar 

Som de atitude na batida do puro rock 

Dizem até que é som de loki, mas não vamos nem ligar 

Saiba que a ordem dos estilos não altera a salvação 

Cristo na área tire o pé do chão 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem 

Cante, pule, grite 

Faça o que você quiser 

Cante com reggae, com rock, com forró ou com pagode 

Com palmas, com pulos, cante ao rei como cê pode 

Cante eu, tu, ele, nós, vós, eles 

Cante todo mundo, cante todos aqueles 

Que como diz na palavra de Deus 

Tem fôlego respira e ainda não morreu 

Cante ao rei como ele merece 

Cante de coração 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem !!! 

Cante, pule, grite 

Faça o que você quiser 

Alegra-te antes que venham os maus dias 

E neles você não tenha mais prazer 

Antes que o sol, que a lua e as estrelas 

Deixem de brilhar para você 

Alegra-te jovem enquanto você viver 

Antes de chegar a morte fazendo com que você 

Volte ao pó da terra não podendo mais cantar 

Por isso agora jovem é hora de se alegrar 

Alegra-te jovem, na tua mocidade 

Alegra-te jovem !!! 

Cante, pule, grite 

Faça o que você quiser 
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Deus Vai Fazer 

Cassiane 

Já faz um tempo que você clamou 

Por muitas vezes sim você chorou 

Mais a vitória nunca, nunca vem... não, não, não, não vem. 

Então você pergunta a Deus por quê? 

O que eu fiz Senhor pra não, não merecer 

Misericórdia Deus eu sou teu filho 

Eu sou teu filho... eu sou teu filho. 

 

Pergunta pra si mesmo onde estar Deus 

Que tantas coisas boas prometeu 

Mas essas coisas nunca, nunca vêm... não, não, não, não vem. 

Então você não sabe o que fazer 

A dor e o desespero não te deixam ver 

Que Deus tem algo profundo contigo 

Ele é contigo. 

[REFRÃO] 

O que Deus preparou é bem maior 

O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo 

Deus vai fazer acontecer 

O teu inimigo não vai entender 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo. 

Pergunta pra si mesmo onde estar Deus 

Que tantas coisas boas prometeu 

Mas essas coisas nunca, nunca vêm... não, não, não, não vem. 

Então você não sabe o que fazer 

A dor e o desespero não te deixam ver 

Que Deus tem algo profundo contigo 

Ele é contigo. 

[REFRÃO] 

O que Deus preparou é bem maior 
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O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo 

Deus vai fazer acontecer 

O teu inimigo não vai entender 

Creia nas promessas, creia em Cristo 

Ele é contigo. 

Ele é contigo. 

Conquistando Almas 

Cassiane 

Precisamos avançar, as almas não podem esperar, 

Deus conta com voce, pra nesta missão nos ajudar, 

Não é mais o tempo de os braços cruzar, 

Não é mais o tempo de parado ficar, 

É tempo de se levantar e agir, 

Existe almas, feridas, perdidas, que no caminho estão a perecer, 

E o nosso compromisso, com deus é essas almas conquistar, 

É tempo, gideão de trabalhar na ceara jeova, 

Pois jesus ja esta prestes a vir, e qual a obra que a ele voce ira apresentar, 

Quando ele te perguntar o que tens para mim? 

Almas, almas, é o que jesus que! 

Almas, almas então se poem de pé 

Almas, almas, conquiste pela fé 

Almas, almas, estão por ti esperando! 

Almas, almas, é hora de ir ao seus encontro, 

Almas, almas... 

Voce é gideao com trezentos vence um batalhão 

Não se assombres com os inimigos não 

Voce esta debaixo da minha proteção 

Quem tocar em voce eu exterminarei com a minha mão, 

Eu te guardo nesta guerra, façõ o que eu te mandei então, 

Eu sou o deus da provisão, não vai faltar agua e nem pão 

Se é falta de alimento eu envio mana pra te saciar 

Se sede no deserto, eu envio do meu trono aguas... 

Mais o que eu quero na realidade é almas. 

Volta ao coro: 
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Te Amo, Te Quero (part. Jairinho) 

Cassiane 

Tanto tempo te esperei, e em fim você chegou 

Tenho tanto pra dizer, estou movida pelo amor 

Não liga se eu improvisar, um verso novo na canção 

As palavras vão fluindo, você é inspiração 

E eu não sou ator, não consigo encenar 

Fingir que não me emocionei, ao ver você entrar 

Se a voz embargar, segura forte a minha mão 

E deixa transbordar, o que vem do coração 

Te amo, te quero, você me faz tão bem 

Tem tudo e muito mais 

Do que eu esperava em alguém 

Te amo, te quero, você me faz crescer 

Eu sou feliz perto de você, perto de você 

Tem tantas coisas pra gente conquistar 

Mais vem comigo no caminho vou falar 

Espero alegria, amor e toda sorte 

E se houver tristezas que venham pra me fazer mais fortes 

Se todo dia é diferente, não tem outro igual (lá, lá, ia) 

Não tem outro igual 

Mais com você, vai além, em um sentido especial 

Se Deus no céu escreveu seu nome junto ao meu 

Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar 

Se Deus no céu escreveu seu nome junto ao meu 

Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar 

Te amo, te quero, você me faz tão bem 

Tem tudo e muito mais 

Do que eu esperava em alguém 

Te amo, te quero, você me faz crescer 

Eu sou feliz perto de você perto de você 

Te amo, te quero, você me faz crescer 

Eu sou feliz perto de você perto de você 

Perto de você 

(Te amo), te amo, te quero, te quero 
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Eu sou feliz perto de você perto de você 

Puro Amor 

Cassiane 

"Eu posso sair por aí, 

Ir em todos os lugares 

Tentando a alegria encontrar 

A minha felicidade, 

A minha liberdade 

Somente em Jesus pude achar 

Foi Ele quem morreu 

Seus sangue enfim verteu 

Prá que eu e você pudéssemos viver 

Puro amor... 

Mostrando a nós o que Ele sente 

Puro amor... 

Em nossa vida está presente 

Puro amor... 

Não há maior amor que o de Jesus 

A sua vida nos deu 

Mostrando como ele é 

Mudou o nosso modo de viver 

Nos deu a felicidade 

Nos deu a liberdade 

No sangue que na cruz ele verteu 

Não há ninguém aqui 

Que faça o que ele fez 

Prá que eu e você pudéssemos viver " 

Cinco Letras 

Cassiane 

Cinco letras preciosas 

Todas brilham como a luz 

Querem saber este nome 

Este nome é JESUS 

É por causa deste nome 

Que o nosso nome esta na glória 

Ele morreu numa cruz 
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Só pra nos dar a vitória 

JESUS é o maior pregador de toda história 

Não há outro nome que transmita tanta glória 

É no nome de JESUS que as doenças vão embora 

E quem não é batizado vai ser batizado agora. 

Daí glória, daí glória. 

Um anjo vem descendo 

E trazendo sua vitória 

JESUS é o maior pregador de toda a história 

Não há outro nome que transmita tanta glória 

É no nome de JESUS que as doenças vão embora 

E quem não é batizado, vai ser batizado agora. 

Dou Glória a Deus 

Cassiane 

Quem me ensina a ditar, é Jesus Cristo  

Quem me ensina a orar, é Jesus Cristo 

Dou glória a Deus, ao meu Senhor 

Porque me deste este louvor 

Quem me salvou, foi Jesus Cristo 

Quem me curou, foi Jesus Cristo 

 

Dou glória a Deus, ao meu Senhor 

Porque me deste este louvor 

As Pedras Clamarão 

Cassiane 

Os Cristãos foram mutilados 

Mandados ao deserto morreram agoniados 

Nas arenas foram jogados aos leões famintos para serem devorados 

É hora te apressa irmão 

Em falar da salvação 

http://letras.mus.br/cassiane/
http://letras.mus.br/cassiane/


Cassiane- músicas/ letras 

letras.mus.br Page 202 
 

Se não falar de cristo até as pedras clamarão 

Mas o sangue desses irmãos 

O senhor já requereu 

Foi um preço muito alto 

O valor está na rude cruz 

Que surgiu no calvário 

E me salvando cristo Jesus 

É hora te apressa irmão 

Em falar da salvação 

Se não falar de cristo até as pedras clamarão 

Vou Louvar 

Cassiane 

Senhor, eu quero Te adorar 

Ser fiel somente a Ti 

Nenhum decreto vai mudar meu coração 

Eu não me prostrarei perante outro rei 

Se me lançarem na fornalha ardente 

Não vou temer, Deus está presente 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Se levantarem conspirações 

E me lançarem na cova dos leões 

Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar 

Santo, Majestoso 

Santo, Glorioso 

É o quarto homem da fornalha 

Poderoso na batalha 

Santo, Majestoso 

Santo, Glorioso 

Eu vou adorar, vou adorar, não vão me calar 

Eu vou orar, vou adorar 

Por causa de sua fé e de suas orações 

Daniel foi lançado à cova de leões 

Condenado por adorar a Deus 

Mas vejam só o que aconteceu: 

O rei passou a noite inteira acordado 

Não conseguia dormir 

De tão preocupado e quando amanheceu 

O rei se levantou 
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Foi até a cova e por Daniel chamou: 

Servo do Deus vivo 

Será que o Teu DEus te livrou? 

E de dentro da cova Daniel respondeu: 

Vive oh Rei, o meu Deus 

O Deus que ouve as orações 

Enviou seu anjo e fechou a boca dos leões 

Nossos Votos 

Cassiane 

Me emociono ao pensar que hoje nós vamos casar 

Não é sonho, não é sonho não 

É, o nosso dia chegou. 

Duas vidas que se unem no altar 

Uma promessa que em Deus vai durar 

Nós seremos um em Deus 

Na alegria e na dor vou contigo aonde for 

Pra sempre meu grande amor 

Digo sim 

Sim eu prometo te amar 

Digo sim 

Na alegria e na dor 

Digo sim 

Serei fiel até o fim 

Digo sim 

Sim eu prometo respeitar-te 

Digo sim 

Na riqueza e na pobreza 

Digo sim 

Hoje no altar e para sempre 

Digo sim 

Pra nossa história de amor 

Digo sim 

Pro novo tempo que virá 

Eu digo sim 

Porque amo você 

Duas vidas que se unem no altar 

Uma promessa que em Deus vai durar 

Eu e você, você e eu 

Nós seremos um em Deus 

Na alegria e na dor 
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Eu vou contigo aonde for 

Pra sempre meu grande amor 

Digo sim 

Sim, eu prometo te amar 

Digo sim 

Na alegria e na dor 

Digo sim 

Serei fiel até o fim 

Digo sim 

Sim, eu prometo respeitar-te 

Digo sim 

Na riqueza e na pobreza 

Digo sim 

Hoje no altar e para sempre 

Digo sim 

Pra nossa história de amor 

Digo sim 

Pro novo tempo que virá 

Eu digo sim 

Porque amo você 

Eu digo sim 

Eu prometo te amar 

Na alegria e na dor 

Serei fiel até o fim 

Eu digo sim 

Sim eu prometo respeitar-te 

Na riqueza e na pobreza 

Hoje no altar, e para sempre 

Pra nossa história de amor 

Pro novo tempo que virá 

Eu digo sim 

Porque amo você 

Eu te amo 

Amo você... 

Digo sim! 

Livro da Vida 

Cassiane 

Estou seguindo um caminho fiel 

Que vai levar-me na glória do céu 

Lá chegando irei abraçar 

Os cristãos do passado 
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Onde só vamos cantar 

Quero ver meu pai Abraão 

Cantando comigo n abela Sião 

Avistarei na glória o meu Pai 

Que com grande poder escreveu 

O meu nome no livro da vida 

Se você quer lá no céu entrar 

O caminho é Jesus 

Que faz você lá chegar 

Nessa estrada, se espinho encontrar 

Não precisas temer, porque 

O Senhor vai contigo pisar 

Papel de Bala / O Tempo / O Amor, Você e Eu 

Cassiane 

Tão diferente nos meus olhos ele olhou 

Num gesto simples demonstrou o seu amor 

Com um papel de bala ele se declarou 

Me surpreendeu me convidando pra sair 

Em uma noite de estrelas sob um lindo luar 

Um casal de namorados juntos a passear 

Bons momentos que pra sempre me marcou 

Escrevendo a minha historia de amor 

Gestos tão simples podem guardar segredos 

Que tem a força de mover o sentimento da paixão 

Aquele papel de bala que você me deu 

Me balançou e me ganhou 

Estava escrito que apesar de tudo 

Ainda é meu o seu amor 

Apaixonados como da primeira vez 

Estou sonhando como da primeira vez 

Aquele olhar de novo me conquistou 

Olha eu de novo amando o meu primeiro amor 

Apaixonados como da primeira vez 

Suspirando como na primeira vez 

Aquele olhar pra sempre me marcou 

Meu Deus com um papel de bala ele me conquistou 

O tempo não vai apagar o nosso amor 

e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou 
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O tempo não vai apagar o nosso amor 

e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou 

Amar você pra mim, é mais que emoção 

É a união perfeita da letra e melodia na canção 

Amar você pra mim, é bênção do meu deus 

Estava escrito lá no céu, o amor, você e eu 

O amor de deus eu posso contemplar 

Através do teu olhar 

Cada momento em nossas vidas 

Em nossa história de amor 

Sei que os nossos planos vão se realizar 

Com você é tão bom sonhar 

Amar você pra mim, é mais que emoção 

É a união perfeita da letra e melodia na canção 

Amar você pra mim, é bênção do meu deus 

Estava escrito lá no céu, o amor, você e eu 

Unidos No Amor de Deus 

Cassiane 

Quando você precisar de um amigo 

Quando você precisar de um irmão 

Quando você precisar de alguém pra conversar 

Pode me chamar eu vou lhe escutar 

Quando você precisar de um sorriso 

De um abraço ou até mesmo de uma oração 

Pode então contar comigo 

Em qualquer situação 

Eu sempre vou lhe estender as mãos 

Se tu chorares, também chorarei 

Teu amigo pra sempre serei 

Jamais vou negar meu abraço e dedicação 

Vou guardá-lo em meu coração 

Fomos unidos em Jesus, você e eu 

Fomos unidos eu e você 

Pra sempre unidos no amor de Deus 

Eu e você, você e eu 

Unidos no amor de Deus 

Toca Em Mim 
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Cassiane 

Toca em mim, Senhor 

Na Igreja também 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Toca no diácono, toca no presbítero 

No evangelista, também toca no pastor 

Toca nas crianças, e nos irmãos também 

Manda fogo do céu, fogo de Jerusalém 

Toca em mim, Senhor 

Na Igreja também 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Lá no senáculo, estavam todos orando 

Quando um vento veemente, toda casa abalou 

O mesmo vento que assoprou sobre os crentes 

Não foi ali somente, porque Cristo não mudou 

Toca em mim, Senhor 

Na Igreja também 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Toca em mim, Senhor 

Na Igreja também 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Com o mesmo fogo que caiu em Jerusalém 

Quando Será 

Cassiane 

Quando será...a volta de Jesus? 

Você diz a indagar: Não aguento esperar 

Tanto sofrer que passa no viver 

E lamenta a solidão que envolve o teu ser 

Porque estais assim se Cristo prometeu 

A Jerusalém celeste para aquele que vencer 

Espera mais um pouco porque Jesus virá 

E os remidos em glória vai para o céu levar 

Não haverá tristeza e dor, só alegria e amor 

Então não desista meu irmão 
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Clame a Deus em oração 

Ao que vencer vai receber 

A coroa de glória do rei Jesus 

E ali viveremos eternamente com o Pai 

Deus de Amor 

Cassiane 

Sei que às vezes há momentos difíceis 

Que fazem muitas vezes chorar 

A luta na vida do crente é constante 

O crente fiel não vai desanimar 

Confia somente humilde espera 

Que sua vitória em breve terá 

Com fé na palavra fiel que é divina 

Jesus vem nos buscar. 

Porque o DEUS que eu sirvo é um DEUS de amor 

É o mesmo DEUS que no Egito o povo libertou 

Tomou em suas mãos 

Suas dores secou o seu pranto 

Por amor veio ao mundo 

Por amor a ele eu canto 

Não há razão pra sofrer e nem pra chorar 

Se há no céu 

Um DEUS que esta a te guardar 

Se este DEUS é por nós 

Quem será contra nós 

Pois maior que tu meu DEUS 

Não há, não há... 

Pra Sempre Te Amo 

Cassiane 

Fico aqui sonhando acordado 

O tempo passa 

e eu nao tiro voce do pensamento 

sentimento aqui bem guardado 

gosto do teu abraco 

e o teu perfume no vento 

meu coracao nao cansa de te amar assim 
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cada vez mais 

o melhor sonho 

encontro em voce tanta paz 

vou pedir ao nosso meigo salvador 

quero estar contigo seja onde for 

o criador fez assim  

desenhou voce pra mim 

um brilho no olhar 

por isso eu vou cantar assim 

ah! eu te amo  

quero ficar do teu lado 

pra sempre te amo 

eternos apaixonados 

pra sempre te amo 

ah! eu te amo  

quero ficar do teu lado 

pra sempre te amo 

eternos apaixonados 

pra sempre te amo 

Vida Ou Solidão 

Cassiane 

Jesus disse assim 

Jamais te deixarei 

Se creres só em Mim 

Contigo Eu estarei 

Morreu por ti 

Pensando somente em dar-te a 

Salvação 

Decide tu agora: 

Queres vida ou solidão? 

A vida Ele deu 

E quer um presente seu 

Entrega totalmente 

A vida em Suas mãos 

Você e Eu 
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Cassiane 

Pra que mentir 

Pra o coração que só quer amar. 

E deixar que a solidão 

Tome a direção do seu viver. 

Razão sem razão 

Querer sem querer. 

Não tente explicar como aconteceu 

Sem menos esperar 

Deus uniu Você e Eu. 

É como descobrir o caminho do mar 

É como tocar nas estrelas a brilhar 

Você é como um sonho 

De Deus para mim 

Sol brilhante e intenso 

Eu vou te amar até o fim. 

Meu Pai Querido 

Cassiane 

pra mim você é especial (bis) 

todo dia bem cedo eu acordo e agradeço a Jesus o 

senhor que me deu um pai especial. 

meu paisinho querido com essa cançao vou mostrar meu 

amor você e meu amigo e eu vou pra sempre te amar. 

nos momentos difíceis você me estende a mão eu te 

agradeça de todo meu coraçao todos os dias eu vou orar 

por você. 

meu pai querido 2x 

sou teu amigo 2x 

eu te agradeço papai pelo cuidado e amor poir mim. 

União 

Cassiane 

Juntos diante do altar se faz presente 

Este casal implorando suas bençãos, Senhor 

Pois hoje querem se unir pelos sublimes laços do amor 

Para unidos viverem na alegria ou na dor 
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Oh vem, Senhor confirma essa união 

E o amor que ha em seus corações 

E para sempre traz a tua proteção 

Juntos diante do pai estão agora 

Agradecendo as bençãos que receberam 

E agradecidos vão na mesma direção 

Unidos num só corpo um lar formarão 

A Minha Vida Mudou 

Cassiane 

Minha vida era triste 

Não queria mais viver 

Os problemas me atormentavam 

Eu vivia por viver 

Mas um dia eu peguei 

Um folheto que o vento soprou 

Dizendo que Jesus Cristo 

Salva o pecador. 

A minha vida mudou pra sempre 

A minha vida mudou, mudou 

Hoje tenho Cristo comigo e feliz eu sou. 

Hoje falo e tenho a total convicção 

Que Jesus nos salva 

E trasforma os corações 

Também salva o homem ateu 

Deu visão ao cego Bartimeu 

Trasformou o seu coração e trasforma o meu. 

Cada Instante de Nós Dois 

Cassiane 

Meu coração me pediu 

Pra amar você, pra amar você 

Eu soube esperar o momento... 

Te ver crescer 

E guardar em mim um sonho de criança 

E tocar teu coração... 

À distância ver nascer 
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Esse brilho em seu olhar 

Sei, foi deus quem nos uniu 

Eu amo amar você... 

Eu quero amar você 

Mais, muito mais, te aquecer num olhar 

Meu coração chamou... 

O meu te respondeu... 

Sou todo teu 

Me faz bem te amar... 

Te querer... 

Eu choro com você... 

Me alegro com você... 

Divido com você... 

Cada instante de nós dois... 

De nós dois... 

Cada instante de nós dois (cassiane e jairinho) 

Meu coração me pediu 

Pra amar você, pra amar você 

Eu soube esperar o momento... 

Te ver crescer 

E guardar em mim um sonho de criança 

E tocar teu coração... 

À distância ver nascer 

Esse brilho em seu olhar 

Sei, foi deus quem nos uniu 

Eu amo amar você... 

Eu quero amar você 

Mais, muito mais, te aquecer num olhar 

Meu coração chamou... 

O meu te respondeu... 

Sou todo teu 

Me faz bem te amar... 

Te querer... 

Eu choro com você... 

Me alegro com você... 

Divido com você... 

Cada instante de nós dois... 

De nós dois... 

Jeito de Amar 
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Cassiane 

Quando te vejo sinto vontade de cantar 

Pois o amor de Deus inudou meu coração 

A alegria que sinto no teu olhar 

Me dá vontade de cantar 

Eu quero a.a. amar 

Eu quero a. amar 

Cada pessoa que eu vejo quero transmitir 

Esta alegria que existe em mim 

Onde houver guerra com carinho vou contagiar 

Com este jeito de amar 

Toda família venha cantar esta canção 

De pai pra filho 

De irmão pra irmão 

Pois com Jesus no coração a gente vive bem 

Todos unidos sempre amém 

Você Já Pensou 

Cassiane 

Você já pensou no quadro da cruz 

Na morte sangrenta de Jesus 

Você já pensou que quadro cruel 

Cristo sofrendo pra te dar o céu 

Vestes rasgadas, a lança o seu lado furara 

Ele sofria, o frio da neve que leve caia 

No caminho da cruz Ele prosseguiu 

Cansado, sem forças Ele caiu 

Contudo, porém, continuou levando o madeiro 

O Salvador 

Razão da Minha Vida 

Cassiane 

Que dia lindo, que está fazendo 

Momento feliz, estamos vivendo 
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Nos encontramos e logo percebemos 

Que o amor entre nós, 

Nascia na voz, num gesto num olhar 

Seremos felizes ao construirmos este lar 

Nossas esperanças, nas alianças vão brotar! 

Que a alegria no dia a dia seja nossa irmã 

Que o amor verdadeiro, 

Seja companheiro no nosso cantar 

És tu a escolhida 

Razão da minha vida e do meu ser 

Serás meu amado, estarei ao teu lado 

Enquanto aqui viver... 

Antes Que Seja Tarde Demais 

Cassiane 

Vem, ouça de Deus o seu chamar 

Vem e a sua vida mudará 

Vem, não endureça o coração 

Vem, que Deus estende a sua mão 

Vem do jeito que estás 

Do teu passado Deus já não se lembra mais 

Vem, cristo quer te salvar 

Vem logo antes que seja tarde demais 

Vem, chega de tanta ilusão 

Vem Deus quer te levantar do chão 

Oh! Vem já não há tempo pra pensar 

Vem antes da morte chegar 

Vem do jeito que estas 

Do teu passado Deus já não se lembra mais 

Vem cristo quer te salvar 

Vem logo antes que seja tarde demais 

Vem do jeito que estás 

Do seu passado Deus já não se lembra mais 

Vem cristo quer te salvar 

-Vem logo antes que seja tarde demais 

Vem do jeito que estás 

Do seu passado Deus já não se lembra mais 

Vem cristo quer te salvar 
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-Vem logo antes que seja tarde demais 

Apesar de Tudo 

Cassiane 

Pai, vim buscar minha bênção 

Sinto a Sua presença tão forte em meu peito 

Como fogo que queima por dentro 

Como a brasa tirada do altar 

Que purifica a minha alma, me levando a glorificar 

Como fez o Seu servo Abraão 

Nem se quer o Seu filho negou 

Apesar de estar sendo provado 

Tu És fiel, Senhor 

Como o Seu servo Jó que também foi provado 

Perdeu tudo que tinha mas sofreu calado 

E o inimigo perdeu essa luta 

Pois Jó era um servo fiel 

Perdeu tudo e os filhos que tinha 

Porém, não blasfemou contra Deus 

Como fez o seu servo Abraão 

Nem se quer o seu filho negou 

Apesar de estar sendo provado 

Tu És fiel, Senhor! 

Maravilhas Entre Nós 

Cassiane 

"Hoje aqui neste lugar (Igreja) 

Algo vai acontecer 

Deus vai se manifestar 

Derramando do Seu poder 

E o crente que estiver frio 

Embrasas viva se transformará 

Quem crer será batizado 

Em línguas estranhas poderá falar 

Deus está em nosso meio 

Igreja ouça a Sua voz 

Mande a tristeza ir embora 

Porque nesta hora Ele vai operar... 

Maravilhas entre nós (2x) 
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Deus vai derramar poder 

Ele vai fazer marvilha entre nós " 

Amor Sem Limites 

Cassiane 

Foi com você que eu aprendi 

Que o amor não tem limites 

Dentro do coração 

De quem dá lugar a esse amor 

Com você eu descobri 

Que os meus sonhos vão se realizar 

Que a minha vida vai ser bem melhor 

Pois eu encontrei você 

Te amar é o que eu sempre quis 

Te querer em meus sonhos 

E em meu coração 

Te amar é o que eu sempre quis 

Te querer em meus sonhos 

E em meu coração 

Quero só dizer 

Quem completa minha vida é você 

Dose Mais Forte 

Cassiane 

(Coro) 

Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Ainda que o mar se revolte 

E que as altas ondas busquem meu fim 

Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Ah que bom seria que a humanidade pudesse entender 

O quanto Jesus os ama 

E ele é a chama de todo poder 

Há! Que bom seria se todos pudessem dizer assim: 

Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Coro 
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Ah que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar 

Pudesse ver todos remidos 

Num só sentido.Em uma só fé 

E na presença de Deus todos felizes dizendo: 

Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Coro 

Ah como eu queria olhar para o céu e poder contemplar 

Jesus de braços abertos, coberto de glória vindo nos buscar. 

E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas 

Dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim 

Coro 

Falando de Amor 

Cassiane 

Você é tudo que um dia eu pedi a Deus 

Você é a realidade do que já foi sonho meu 

Você é alguém que entrou em minha vida pra somar 

Dividir os problemas e o amor multiplicar. 

Foi pra você que Deus entregou a chave do meu coração 

E é pra você que eu canto sempre a mais bela canção 

O seu jeito tem um toque todo, todo especial 

Nosso amor é infinito, verdadeiro, sem igual 

Falando de amor, cumprindo a vontade de Deus 

Juntinhos, você e eu, e uma vida inteira pra compartilhar 

Cantando o amor, outras vidas vamos abençoar 

Nossos filhos no temor de Deus criar, 

Lado a lado iremos sempre caminhar. 

Foi Deus quem quis nos unir 

Foi Ele quem nos chamou 

Pra falar de amor e viver juntos até o fim! 

Jesus me ama 

Cassiane 

Tenho as vezes vontade 

De fugir dos problemas 

De sair deste mundo 
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E esquecer tudo isso 

Me isolar das pessoas 

Esconder o meu rosto 

E viver sempre assim 

Quanto mais vou vivendo 

Mais eu sinto nos olhos 

O temor das pessoas 

Espalhado no ar 

Mas me resta um consolo 

Disso eu não abro mão 

É que Cristo me ama 

Em qualquer situação 

Jesus me ama seja onde estiver 

Sei que Ele me ama 

Jesus me quer 

Sinto as vezes na alma 

Um enorme vazio 

Uma força estranha 

Tenta me envolver 

Mas eu olho pro alto 

E suplico ao Senhor 

Que me dê direção 

Logo tudo se muda 

E alegria de novo 

Vem brilhar no meu rosto 

O sorriso da paz 

E então me transporto 

De um momento pro outro 

Porque Cristo me ama 

E isto me dá conforto 

Não É Tudo Demais 

Cassiane 

Se as tribulações desta vida 

Não te deixam nem por um momento 

Vão chegando entrando casa a dentro 

Tens um coração tão sofrido 

E cada passo mostra um novo abismo 

E a tristeza tira teu sorriso 

Se a verdade não encontrou você 

Foi bom então, hoje eu te ver 

Pois não é tarde demais aprender a viver 

É ver Deus dentro de você 
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Não é tarde demais abra o teu coração 

Deixa Ele mudar tua vida 

Dono da Vitória 

Cassiane 

Vejo um ser diferente aqui, sua beleza incomparável 

Seu poder inexplicável, entrou neste lugar , eu ouço ele falar: 

Vou agir! 

Ele veio montado em um cavalo branco de conquista, 

Com vestes linho fino, dizendo em alta voz, vou lutar contra o inimigo, 

Mostrar que sempre fui contigo, eu vou erguer o meu ungido, 

Exaltar os meus escolhidos, nunca esqueci de nem um dos amados meus... 

Fixei a minha visão, nos olhos de ser maravilhoso, e contemplei 

Seus olhos como chamas ardentes de fogo, era um olhar de justiça! 

No seu olhar eu via escrito, vou entrar em ação em favor do meu filho, 

Ate aqui foi humilhado quem separei para ser meu, agora vou entrar um juízo 

E mostrar que só eu sou Deus. 

Agora vejo tudo aqui tremer, é este ser que esta fazendo este lugar romper, 

O que para o homem parecia ser impossível, ele esta fazendo acontecer... 

Ele esta arranco a Aids com as suas próprias mãos, eu vejo também o câncer 

Evaporando, é muita unção... 

Vejo ele queimando também a turbeculose, diabete e a depressão... 

É inevitável não sentir aqui a sua poderosa mão... 

O som da sua voz, que faz este lugar se envolver, na gloria em uma outra dimensão, 

Ele veio pra acabar, com a falsidade, idolatria, com a mentira e também a vaidade... 

Ate então eu não sabia quem era este homem, mas quando ele disse sou o cavaleiro 

Do céu o Emanuel, o príncipe da paz, o cordeiro que foi morto e reviveu... 

Eu comecei a imaginar quem era este ser, quando dei por mim ele já havia dito 

Sou o filho de Deus, o dono do poder, sou a luz... 

Ele é JESUS 

 

E hoje esta aqui e vai fazer o inesperado vai acontecer 

Ele vai bradar com a sua poderosa voz, ate a morte vai ter que correr, 

Já ouço os seus passos de gloria aqui nesta lugar 

A igreja de poder, fogo e unção hoje vai se inundar 

Que veio pra receber a cura da doença, prepare o coração 

Porque o medico dos médicos esta neste lugar e vai fazer operação 

Quem sabe ate aqui você foi humilhado, desprezado e apelidado de perdedor 

Não temas porque hoje você vai sair honrado, exaltado com troféu na mão e vencedor, 

O inimigo achou ate pensou que ia fazer de ti um tapete pra pisar, 

Mas pensou errado porque um ser diferente, veio aqui só pra ti abençoar, 

Este ser se chama Jesus e contigo ele esta, quem tocar em ti vai comprar briga 
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Com o dono da vitoria! Ele te guardara! 

Deus de Abraão 

Cassiane 

O Deus de Abraão é tudo para mim 

É com esse deus que eu quero subir 

Visitou a Daniel na cova dos leões 

Só neste deus encontrei salvação 

E você meu amigo 

Não quer me dar a mão 

E ir morar no céu com Deus de Abraão 

Meu deus levou Elias 

Num grande carro ao céu 

É com esse deus que eu vou morar no céu 

Embaraçou os homens na torre de Babel 

Eu vou seguindo em direção a Deus 

Desafio 

Cassiane 

A momentos difícies na vida do homem que não tem Jesus 

Vive com sua alma ferida carregando fardo em lugar de uma cruz 

A tristeza lhe vai corroendo ao desespero ele vai 

Quantos que aqui perecem por nao ter ninguém que lhe fale da paz 

Quem irá por mim? 

É o desafio 

Que Jesus faz agora 

Quem irá por mim? 

As almas perdidas que em trevas estão 

Quem irá falar da salvação? 

Vem depressa quero no momento me apresentar ao Senhor 

E dizer - lhe para me enviar a qualquer lugar pronta eu estou 

Minha vida já está guardada não temo a nada o que vier 

Se queres também vir comigo irmão reanimes na tua fé 

Quem irá por mim? 

É o desafio 
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Que Jesus faz agora 

Quem irá por mim? 

As almas perdidas que em trevas estão 

Quem irá falar da salvação? 

 

 


