
 

 

RETORNEMOS AO 

ESPÍRITO SANTO 

 
Retornemos ao Espírito Santo  

Retornemos ao Espírito Santo  

E Ele retornará a nós 

 

Dom de Deus, Ele é Senhor que dá a 

Vida 

Ilumina nossa Alma e caminhada 

É o Paráclito Divino Consolador 

Prometido e Derramado pelo Senhor 

 

 

Na verdade Ele nunca foi embora 

Nos socorre com Amor a cada hora 

Mas deseja transformar a nossa 

história 

E de uma vez por todas dar-nos Sua 

Glória 

 

Abba Pai , Ele nos convence a dizer 

Jesus Cristo é o Senhor , somente em 

Sua Unção 

Vem Espírito e renova nosso coração 

Nos abrimos pra que Assumas toda 

direção 

 

 

Oh Oh Oh vem, Espírito de Deus 

Oh Oh Oh vem, Espírito de Amor 

Retorna-Te a nós 

Espírito Santo! 

 

Oh Oh Oh vem, Espírito de Deus 

Oh Oh Oh vem, Te suplicamos Senhor 

Retorna-Te a nós 

Espírito Santo! 

 

 

 

 

 

CHUVA DE OUTONO 
 

 

Vem Senhor Jesus 

Dá-nos a paz, dá-nos o amor 

Queremos viver em Ti Senhor 

 

Vem Espírito Santo 

Dá-nos a vida 

Tu és Água Viva 

Que jorra em nós! 

Santificador, Real Consolador 

Do Pai, Promessa de Amor 

Fiel Restaurador, derrama sobre nós 

Poder e força do céu 

 

Vem Espírito Santo, levanta Tua Igreja 

Dá força a Teu povo, restaura os 

corações sofridos 

Vem Espírito Santo, soergue os 

pastores 

 

Suscita profetas, reúne as ovelhas que 

se perderam 

 

Vem Espírito Santo,é este o momento 

A hora é esta, estamos à espera de 

Jesus 

 

Vem Espírito Santo, põe fim às 

contendas 

forme um só povo unido a te aclamar 

Vem Chuva de Outono!!! 



 

 

 

IMPERA SOBRE NÓS 
 

Oh Deus, soberano, majestoso, 

incomparável 

 

Oh Deus, soberano, majestoso, 

incomparável 

 

Teu nome está acima de todo 

nome, Tu és amor 

 

Teu nome está acima de todo 

nome, Tu és amor, Tu és amor 

 

Aquele que se assenta, no 

trono e ao Cordeiro, louvor, 

honra glória e poder 

Impera sobre nós 
 

Oh Deus, soberano, majestoso, 

incomparável 

 

Oh Deus, soberano, majestoso, 

incomparável 

 

Teu nome está acima de todo 

nome, Tu és amor 

 

Teu nome está acima de todo 

nome, Tu és amor, Tu és amor 

 

Aquele que se assenta, no 

trono e ao Cordeiro, louvor, 

honra glória e poder 

Impera sobre nós 
 

 

 

 

 

CHEGOU O TEMPO 

Chegou o tempo e é agora,  

Uma onda de reavivamento 

sobre nós. (2X)  

Há um tempo para cada coisa 

Bm Fixado debaixo do céu  

Nesse tempo veio uma forte 

chuva  

É o outono que o Senhor nos 

deu  

Para colher o que já foi 

plantado  

Necessário é essa chuva vir  

O povo santo fez o seu 

trabalho  

Todos juntos irão resistir  

Chegou o tempo e é agora,  

Uma onda de reavivamento 

sobre nós. (2X)  

Confiando numa profecia  

Que a primavera logo ia chegar  

E com ela uma chuva mansa  

Para a plantação frutificar  

O que planta não é o que colhe  

Um povo novo vem se levantar  

Essa geração é a esperança  

O seu posto ela vem tomar  

Chegou o tempo e é agora 

Uma onda de reavivamento 

sobre nós. (2X)  

O que planta não é o que colhe  

Um povo novo vem se levantar  

Essa geração é a esperança  

O seu posto ela vem tomar  

Chegou o tempo e é agora,  

Uma onda de reavivamento 

sobre nós. (2X) 


