
Flor-de-lis: “Ao vivo”- letras/ teksty

 

1. Eu Sou Canela de Fogo
2. Divisa de Fogo / Jesus, Cavaleiro do Céu
3. A Minha Família é de Jeová
4. No Meio do Redemoinho 
5. Deus no Controle
6. Voz do Silêncio
7. Essência de um Adorador
8. Questiona ou Adora
9. Não Vou Parar de Adorar / Eu Te Louvarei, Senhor
10. Maior Riqueza
11. A Volta Por Cima
12. De Joelhos / Em Fervente Oração 

---

Eu Sou Canela de Fogo

Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová
Estou nadando no azeite, não consigo parar

Tô envolvido na glória, tô envolvido no manto
Estou andando em brasas
Eu não estou suportando
O rolo está descendo, enchendo este lugar
Tem labaredas de fogo em todo, em todo lugar
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É labareda, é labareda de fogo
É labareda, é labareda de fogo
É labareda, é labareda de fogo
É fogo santo, é fogo puro
É por isso que eu não mudo
Não paro de adorar

Jesus chegou aqui, não veio para brincar
Veio para decidir, histórias vão mudar
Deus vai entrar na tua vida
Vai restaurar o seu lar
Sabe aquela enfermidade
Hoje o meu Deus vai curar

Vai libertar o teu filho das drogas e da prisão
Sabe aquele teu marido
Vai marchar com o varão
Sabe aquela tua filha que vive na perdição
Ela vai virar a líder do grupo de oração
Sabe aquela feiticeira que tentou contra você
Deus vai entrar na peleja, ela vai é se converter

Divisa de Fogo / Jesus, Cavaleiro do Céu

Deus de fogo, Deus de fogo
Que abriu o mar vermelho
Deus de fogo, Deus de fogo
Que não deixa ninguém tocar 
Num fio do teu cabelo

Deus de fogo, Deus de fogo
Que te chama pelo nome
Eu nunca vi um justo mendigar o pão
E a sua descendência passar fome

Divisa de fogo, Varão de guerra
Ele desceu na Terra, Ele chegou pra guerrear 

É no quartel general de Jeová
Você tem que atender, você tem que adorar
E uma bola de fogo aqui descerá
Quem tem olhos ungidos pode contemplar

Mas desceu o Varão resplandecente lá da glória
Glorificado, esse é o Deus que dá vitória
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Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo
Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu

Quando Ele toca, Ele corta, Ele toca, Ele corta
Ele toca, Ele corta, Ele toca, Ele corta, Ele toca
O varão hoje vai tocar 

Deus mandou dos altos céus milícias neste lugar
Um exército de anjos chegou para guerrear

Ele toca na tua vida, feitiços vai desmanchar
Vai quebrar laços de morte
Hoje o túmulo vai fechar

===============================
JESUS, CAVALEIRO DO CÉU

Jesus, Cavaleiro do Céu
Nunca perde a peleja no campo de batalha

Ele venceu a serpente perigosa
E as nações viram Seu grande poder
Toda a glória a Jesus, o Nazareno
Toda glória ao Lírio dos vales
Rei dos Reis, a Estrela da manhã
Rei dos Reis, a Estrela da manhã

A Minha Família é de Jeová

O teu casamento não vai acabar
Nenhum encantamento entra no teu lar
Pois não tem orixá nem iemanjá
A minha família é de Jeová

A minha família é de Jeová
A minha família é de Jeová
A minha família é de Jeová
A minha família é de Jeová

A mão de Deus está sobre o teu lar
A mão de Deus está sobre o teu lar
A mão de Deus está sobre o teu lar
A minha família é de Jeová

O teu cativeiro meu Deus vai virar
O teu cativeiro meu Deus vai virar
Vai mudar a tua sorte, vai te levantar
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O teu cativeiro meu Deus vai virar

Quem te viu chorando vai te ver cantar
Quem te viu devendo vai te ver pagar
Quem te viu de bicicleta vai te ver voar
O teu cativeiro meu Deus vai virar

Vai virar, vai virar, vai virar
Vai virar, vai virar, vai virar
O teu cativeiro meu Deus vai virar 

No Meio do Redemoinho

O tempo está passando
E já estão falando que Deus
Esqueceu a promessa que te fez
Que Ele te abandonou de vez
E que teus sonhos não vão se realizar

Alguns olham pra você e dizem:
"Olha lá o fracassado"
O teu semblante abatido denuncia
Que está sendo provado
Alguns entram na igreja
E não sentam do seu lado
Com seus ternos elegantes
Seus perfumes importados

Eles não têm nem mesmo a coragem
De te cumprimentar com a paz do Senhor
Mas eu fico imaginando 
Deus olhando pra você e te dizendo:
"Filho, não se preocupe
Eles não sabem o que vou fazer"

Eu vou te levantar das cinzas, vou te exaltar
Eu vou trocar as tuas vestes, Eu vou te honrar
Eu vou provar ao mundo inteiro, tudo vai mudar
E aqueles que te humilharam irão aprender
Que não se deve tocar 
Em nenhum dos Meus ungidos

A página vai virar, a história vai mudar
Você não está vencido
A lágrima vai cessar, o sorriso irá voltar
Você não está esquecido
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Este vento vai passar
Deus vai se manifestar no meio do redemoinho

Não estou dizendo que o crente
Não possa prosperar
Mas quando Deus te exaltar, cuidado
Como você vai se comportar
Deus não te exaltou pra humilhar o teu irmão
Pelo contrário, aprenda a estender a mão
E levantar aquele que está no chão

Você não sabe que o ouro pra poder brilhar
Antes passa pelo fogo pra purificar
Retirar as impurezas e então mostrar
O brilho da glória de Deus
Ele não te esqueceu, Ele não te esqueceu  

Deus no Controle

Deixa Deus curar você
Ele entende o seu choro
Te decifra em um olhar
Ele sabe muito bem a origem de uma dor
Sabe o final também
Tem o não ao Seu dispor
Tem o sim ao Seu favor

Te atende no seu quarto de joelhos a orar
No silêncio das palavras 
Que não sabe expressar
O segredo é confiar, é saber quem é poder
Sobre a morte a sua vida Ele estabeleceu

Não há caso impossível para o seu Senhor
Ele trata, Ele sara todas as feridas
Não importa se o homem te desenganou
Determinando o tempo para a sua vida
A palavra de Deus é a que prevalece
Até a morte Lhe obedece
Abrace o seu milagre com louvor

Não há caso impossível para o Seu Senhor
Seu poder está alémde toda medicina
Não importa se o seu recurso acabou
Somente pela graça Ele te examina
Vai confundir os homens por amar você
Quem te viu e quem te vê

5



Flor-de-lis: “Ao vivo”- letras/ teksty

Deixa Deus curar você

Não existe impossível para Ele
Tudo está Seu controle, tudo é dEle
Não importa o tamanho da sua dor
Não há lei de gravidade para o seu Senhor 

Voz do Silêncio

Tem horas que a melhor resposta é ficar calado
Deixar que a voz do silêncio fale por você

Tem horas que a dor machuca
Mas faz bem à alma
Tem horas que pra se ganhar é preciso perder

Tem hora que o remédio que cura
Não faz mais efeito
Tem horas que o sonho adormece
Para você acordar

Tem hora que é preciso
Enxergar lá no final do túnel
Para você ver que se perdeu e se encontrar

A oração é o melhor remédio que Jesus receitou
Na oração você encontra forças para ser vencedor

A oração abate o crente exaltado
Pra ele se consertar
A oração traz o crente congelado ao primeiro amor

Deserto é sinal que a vitória vai chegar
Só é um vencedor quem tem história pra contar

Ninguém nasce sabendo
Você tem que glorificar no vale
Se tem que pagar preço é melhor pagar
Na prova ninguém perde só tem a ganhar

Deserto um dia vira palco
E os seus inimigos vão te assistir 
Vão te aplaudir de pé 
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Essência de um Adorador

Eu não O adoro somente 
Porque Ele é Santo
Eu não O adoro somente 
Porque Ele é justo
Fiel, verdadeiro, Infalível
Inefável, Insondável
Insolúvel, totalmente
Incomparável, Majestoso
Glorioso, onipotente Ele é
Pai da eternidade 
É o Autor da minha fé

Eu não O adoro somente porque 
Sei que Ele tem nas mãos todo o poder
Comanda o universo
Com a palma de Suas mãos
Entre todos os vencedores Ele é o campeão

Eu tenho que O adorar pois mesmo
Antes da fundação do mundo
Em Seu coração um plano Ele traçou
Colocou em mim essência de um adorador
E é por isso que se
Eu não O adorar eu morro

Sem te adorar sou como
Grão de areia no fundo do mar
Sou como folha seca voando no ar
Como pássaro sem asa sem poder voar

Sem te adorar minha vida não é vida
Não tenho alegria
Sou alguém sem esperança
Em busca de guarida
Uma alma implorando por socorro

E é por isso que se eu
Não Lhe adorar eu morro

Eu tenho que Lhe adorar
Eu tenho que Lhe engrandecer
Eu tenho que Lhe exaltar
Eu tenho que Lhe bendizer
Eu tenho que enaltecer
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O Santo nome do Senhor
Pois foi Ele que me vida transformou

Transformou a minha morte em vida
Transformou minha tristeza em alegria
E é por isso que se eu 
Não lhe adorar eu morro 

Questiona ou Adora

Me peguei perguntando
O que pode Deus fazer?
Mudar todos os planos
Fazer o seu querer

Fazer o que lhe apraz
Sem dar explicação
Conhecer teu sentimento
Avaliar tua reação

E se Ele não quiser 
Fazer o vento cessar
E se Ele não quiser
O mar acalmar

E no meio dessa tempestade
Apenas te restar
A voz de um adorador

E se Ele não quiser
Matar a faraó
Te levar lá no deserto
Te deixar só

E no meio da adversidade
um exército inimigo
Vier te afrontar

Questiona ou adora?
Questiona ou adora?
Se Ele nada fizer
Me mostra a sua fé
Questiona ou adora?

Ou Deus faz
Ou Deus faz
Quando isto não acontece
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Nos decepcionamos
Nos frustramos

E achamos que Deus
Nos esqueceu
Que Deus nos abandonou
Mas na verdade
Deus quer saber
Se você é um 
Verdadeiro adorador

Então cante, adore!
Eu prefiro adorar
Se Ele nada fizer
Eu uso a minha fé
Eu prefiro adorar

Não Vou Parar de Adorar / Eu Te Louvarei, Senhor

Ainda que as ondas se levantem
Contra o meu barco
Ainda que eu esteja e me encontre 
À beira do fracasso
Ainda que o deserto esteja me dizendo
Que eu irei morrer
Ainda que o inferno se levante
Eu não vou retroceder

Ainda que as pedradas e os espinhos
Queiram me fazer parar
Ainda que a escuridão do vale queira
Me assombrar
Ainda que eu tenha que passar fome
E privação
Eu não irei deixar de Te entregar
A minha adoração

Eu não vou parar de adorar
Eu não vou parar de adorar
Eu não vou parar de adorar, eu não vou parar

Ainda que eu passe pelo vale
Da sombra da morte
Ainda que os montes se abalem
Eu não vou temer
Ainda que eu perca todos os meus bens
Eu não vou parar
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Ainda que eu venha a ser preso
Vendido, traído, açoitado
Abandonado pelo meu irmão
Ainda que eu seja lançado no fogo
Eu não vou parar

Eu não vou parar de adorar
Eu não vou parar de adorar
Eu não vou parar de adorar, eu não vou parar

Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração
Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores 

Maior Riqueza

Lá, meu nome está escrito 
Lá, meu nome está escrito 
Lá no livro da vida

Melhor do que o ouro, melhor que a prata
É ter o nome no livro da vida
Maior tesouro, maior riqueza
É ter o nome no livro da vida

Hoje é difícil, coração chora
Mas amanhã eu serei feliz na Glória
Em meio a lutas, vou adorando
E esperando o dia da minha vitória

Eu levo uma canção dentro de mim
Que o mundo não poderá calar
Foi escrita por Jesus em uma cruz
E por onde eu for, irei cantar

No livro da vida o meu nome
Está escrito lá
Não importa o seu ritmo 
O importante é louvar
Só não pode ter pecado
Pro nome estar escrito lá

Se você entendeu o que acabamos de explicar
Jogue as duas mãos pro alto 
E balança pra lá e pra cá

Pra lá, pra cá, geral
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Pra lá, pra cá, vem 
Pra lá, pra cá
Se seu nome está escrito lá 

A Volta Por Cima

Quem impedirá o agir de Deus? 
Eu vou dar a volta por cima
Ele cumprirá o que prometeu
Eu vou dar a volta por cima

O que passou, passou, chega de chorar
Eu vou dar a volta por cima
Tudo o que eu vivi foi uma lição
Eu vou dar a volta por cima

Olham para mim já julgando meu final
Esquecendo que o meu Deus 
É um Deus sobrenatural
O Deus que dá valor a quem 
O mundo humilhou
É o Deus que uma virada 
Em minha vida decretou

As vezes a gente erra tentando acertar
E o nosso nome vira o alvo 
De quem quer acusar
Mesmo machucados temos que continuar
Quem obedece aqui em baixo
Amanhã por cima vai estar

Vai virar, vai virar
A página da minha história 
Meu Deus, vai virar 

De Joelhos / Em Fervente Oração 

Eu creio no poder da oração
Aquele que se prostra com o rosto no pó
E chora é o dono do milagre

Eu creio no poder da oração
Aquele que na luta não murmura
Se levanta e ora é dono do milagre

Quando a gente ora, cresce intimidade
Deus nos capacita com autoridade
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E quando a oração chega aos Seus ouvidos
Logo o céu se abre

Então se você crê, levante a mão agora
Erga a sua voz com brado de vitória
E comece a orar, comece a clamar
Comece a adorar

Se quer ser ungido, separado
Consagrado, é de joelhos
Se quer sua família restaurada 
Ao pé do altar, é de joelhos
Se quer um milagre, a cura dessa Enfermidade, é de joelhos

Se quer ser profeta, pregador do evangelho
É de joelhos
Se quer as promessas, uma vida abençoada
É de joelhos
Se quer o seu nome escrito no livro da vida
É de joelhos

Em fervente oração
Vem o teu coração 
Na presença de Deus derramar
Mas só podes fluir o que estás a pedir
Quando tudo deixares no altar

Quando tudo perante o Senhor estiver
E todo o teu ser Ele controlar
Só, então, hás de ver que o Senhor tem poder
Quando tudo deixares no altar 
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