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Grande Eu Sou

não há poder no inferno que possa resistir,
diante da presença e do poder do

Quero estar perto de ti Senhor, do teu amor sem
tristeza ou dor, quero ouvir vozes de anjos no
céu, cantando a ti

O grande Eu Sou
O grande Eu Sou

Aleluia
Santo, Santo, Poderoso
O grande Eu Sou
Que é Digno
Não há outro
Poderoso
O grande Eu Sou
O grande Eu Sou

Aleluia
Santo, Santo, Poderoso
O grande Eu Sou
Que é Digno
Não há outro
Poderoso
O grande Eu Sou
O grande Eu Sou

Quero estar perto, estar ao teu lado, amando
ao pecador, mas não o pecado, quero ver
ossos secos voltando a viver, cantando a ti

Santo (8x)
Só o Senhor é Deus (8x)

Aleluia
Santo, Santo, Poderoso
O grande Eu Sou
Que é Digno
Não há outro
Poderoso
O grande Eu Sou
O grande Eu Sou
Montanhas estremecem, demônios faz fugir
na menção do nome dele, Rei de majestade,
não há poder no inferno que possa resistir,
diante da presença e do poder do
O grande Eu Sou
O grande Eu Sou
Aleluia
Santo, Santo, Poderoso
O grande Eu Sou
Que é Digno
Não há outro
Poderoso
O grande Eu Sou
O grande Eu Sou
Montanhas estremecem, demônios faz fugir
na menção do nome dele, Rei de majestade,
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Rei e Santo

Santo, Santo é o Senhor, Rei dos reis
A Ele eu canto e rendo glória
Oh glória, ao Senhor Rei dos reis
Ele é Rei pra sempre
Eu quero adorar, eu quero exaltar
Eu quero render glória, a quem merece glória
Quero abrir meu coração,
Por completo me entregar
Me despir do meu orgulho, e a Ele eu louvar
E dizer que Ele é Santo, Santo, é o Senhor
Rei dos reis, a Ele eu canto e rendo glória
Glória ao Senhor Reis dos reis
Ele é Rei pra sempre
Ele está sentado, sobre o trono
E Sua glória invade o lugar
Em Sua coxa está escrito, Reis dos reis,
O universo está debaixo de Sua lei
Ele é Santo e não aceita o pecado
É a verdade e não aceita a mentira
Os Seus exércitos de anjos o adoram
Os Seus arcanjos cantam Santo, e gritam glória
Possui a força, a majestade e o poder
Ele é único e ninguém pode O vencer
Ele é mais rápido do que a luz de um relâmpago
Diante dEle eu me prostro a dizer
Que Ele é Santo, Santo,
É o Senhor Rei dos reis
A Ele eu canto e rendo glória, glória
Ao Senhor, Rei dos reis
Ele é a estrela mais brilhante que há no
universo
O fogo que apareceu lá no deserto
Que falou com Moisés e o encorajou
Sou contigo ombro a ombro Eu Sou O Que
Sou
Ele é o magistral o dono da história
O mundo inteiro para com a sua glória
E hoje esse Deus está presente aqui
Sinta Seu poder, sinta o Seu agir
Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel
É o começo de tudo, Ele é fiel
Por toda a minha vida eu vou O exaltar
Eu vou O adorar e dizer que Ele é

Santo, Santo, é o Senhor Rei dos reis
A Ele eu canto e rendo glória, glória
Ao Senhor Rei dos reis
Declamado:
“Seja entronizado nas alturas
Seja o Teu Nome adorado em todo o universo
Seja Tua voz com um estalar de um trovão
E que todos os povos tremam diante de Ti
Seja espalhada como poeira
Em todo mundo a Tua Palavra
E que eles saibam que tu és a própria verdade
Que todo joelho se dobre
E se prostre diante de Ti
Pois Tu És o começo, Tu És o meio, Tu És o fim
Ele é a estrela mais brilhante
Que há no universo
O fogo que apareceu lá no deserto
Que falou com Moisés e o encorajou
Sou contigo ombro a ombro
Eu Sou O Que Sou
Ele é o magistral o dono da história
O mundo inteiro para com a Sua glória
E hoje esse Deus está presente aqui
Sinta seu poder, sinta seu agir
Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel
É o começo de tudo, Ele é fiel,
Por toda a minha vida
Eu vou O exaltar, eu vou O adorar
E dizer que ele é Santo, Santo
É o Senhor Rei dos reis
A Ele eu canto e rendo glória, glória
Glória, glória, glória, glória ao Senhor
Rei dos reis
Ele é Rei pra sempre!

Juliana Barreto
Regente Geral da UMADEB
+55 61 9.8203-4620
contato@umadeb.com

•

Fazer a diferença

Não vou me conformar com este mundo
Nem aceitar padrões que ferem minha fé
Não vou negociar os meus princípios
E nem viver como a sociedade quer
Estou fundamentado na Palavra
E contra o pecado eu vou protestar
Ó Deus conta comigo nessa geração
Sou tão pequeno, mas tu podes me usar
Quero ser um adorador como Davi
Quero ouvir tua voz como Samuel
Quero ser um valente como Gideão

Não vou ser um fantoche
Do sistema de Babel
Sou salvo em Jesus Cristo
Eu quero mesmo é ser fiel
Eu vou fazer a diferença
Não vou viver de aparência
Mesmo que a Igreja sofra a perseguição
As portas do inferno nunca prevalecerão
Quero viver em santidade
Não vou negar minha verdade
Eu vou me consagrar
Eu vou me consagrar a Ti Senhor
Então podes me usar

Incontaminável como Daniel
Me ensina a viver para Ti Senhor
Me ensina a perdoar como José
Me ensina a ser paciente como Jó
Que mesmo provado não perdeu a sua fé
Eu vou fazer a diferença
Não vou viver de aparência
Mesmo que a Igreja sofra a perseguição
As portas do inferno nunca prevalecerão
Quero viver em santidade
Não vou negar minha verdade
Eu vou me consagrar
Eu vou me consagrar a Ti Senhor
Na tua Palavra dia e noite eu vou meditar
Na roda dos escarnecedores
Não vou me assentar
Mesmo se um banquete o mundo me oferecer
Não troco meu Jesus
Por um minuto de prazer
A mídia está focada em mudar minha opinião
Mas não nego a minha fé
Pelos manjares do mundo não
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Santifica

Prepara-te oh! igreja o tempo está findando
Tudo já nos mostra que Cristo está voltando
Os sinais são muitos, evidentes, podem ver
Quem é sábio observa tudo acontecer
Reino contra reino é nação contra nação
O mundo está seguindo em passos pra
destruição
Grandes terremotos, fomes, pestilências
Aumento do pecado frieza no coração
Porque o conceito de pecar esta banido
Da mente de muitos que ainda pensam que
estão vivos
Certo fica errado e errado fica certo
Querem confundir a igreja do arrebatamento
Mas quem é lavado pelo Sangue de Jesus
Não se contamina, tem as marcas lá da cruz
Guarda o que tens pra que ninguém venha
roubar
A coroa que no Céu preparado já está
Glória, glória e aleluia
O meu nome ouvirei Jesus chamar
Glória, glória e aleluia
Eu espero ouvir Jesus a me chamar
Santifica oh! igreja porque está
chegando o fim
Brevemente uma notícia este mundo vai
ouvir
Um fenômeno inédito o que foi que
aconteceu
Sabe aquele povo barulhento
desapareceu
Foi o arrebatamento Jesus Cristo os
levou
Muita dor e desespero para quem aqui
ficou
Mas enquanto o mundo está chorando
lágrima de fel
A igreja está recebendo galardão no céu

Não pare de clamar, não pare de pregar
Que a qualquer momento a trombeta vai
tocar _2x
Mas quem é lavado pelo Sangue de Jesus
Não se contamina, tem as marcas lá da cruz
Guarda o que tens pra que ninguém venha
roubar
A coroa que no Céu preparado já está
Glória, glória e aleluia
O meu nome ouvirei Jesus chamar
Glória, glória e aleluia
Eu espero ouvir Jesus a me chamar
Santifica oh! igreja porque está
chegando o fim
Brevemente uma notícia este mundo vai
ouvir
Um fenômeno inédito o que foi que
aconteceu
Sabe aquele povo barulhento
desapareceu
Foi o arrebatamento Jesus Cristos os
levou
Muita dor e desespero para quem aqui
ficou
Mas enquanto o mundo está chorando
lágrima de fel
A igreja está recebendo galardão no céu
Oh igreja ore um pouco mais
Oh igreja vigia um pouco mais
Não pare de clamar, não pare de pregar
Que a qualquer momento a trombeta vai
tocar_2x
Santifica, santifica, santifica, santifica oh!
igreja minha
Santifica, santifica, santifica, santifica oh!
igreja minha
Santifica, santifica...
Santifica oh igreja, porque está
chegando o fim

Oh igreja ore um pouco mais
Oh igreja vigia um pouco mais
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Até tocar o céu

Até tocar o Céu, Até tocar o Céu
Vou te buscar, Vou te adorar
Até tocar o Céu.
Até tocar o Céu, Até tocar o Céu
Vou te buscar, Vou te adorar
Até tocar o Céu.
É tempo de vigiar e orar
É Tempo de buscar a face de Deus
É tempo de receber a sua direção
E o seu poder
É tempo de se levantar e agir
É tempo de ampliar a visão
É tempo de se arrepender
E clamar pelo Seu perdão.
É tempo de viver a realidade
De uma vida de temor e santidade
Com os olhos espirituais abertos
Pois a vinda de Jesus está muito
perto
É tempo de parar de murmurar
E abrir a boca para abençoar
Porque somos os profetas desse
tempo
Somos a geração do avivamento
Geração que denuncia o pecado,
Mas ama o pecador
Geração que abre mão de tudo
Por causa do Senhor
Geração que não tolera Jezabel
Geração que ora como Daniel
Geração que busca a Deus
Até tocar o Céu, Até tocar o Céu
Vou te buscar, Vou te adorar
Até tocar o Céu.
Até tocar o Céu, Até tocar o Céu
Vou te buscar, Vou te adorar
Até tocar o Céu.
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