CD VITÓRIA
1- Deus habita em você (Camila Max)
Há um lugar dentro de você
Que brilha mais que o sol, que nem se pode ver.
Há uma luz no seu coração, que nem mesmo a dor consegue apagar.
As bênçãos do Senhor sobre ti cairão.
A Sua luz em ti brilhará.
Os olhos do Senhor fitos em você estão.
Mesmo que você não queira acreditar.
Grandes são as obras que o Senhor fará.
Se Nele, em seu coração, você acreditar.
A sua força em Jesus está
E nada poderá te abalar.
Erga a sua cabeça, se levante do chão.
Deus te escolheu pra esta missão.
Não importa o que o mundo de ti falará,
Deixe o plano de Deus em ti se realizar.
O céu se abre pra derramar as bênçãos de Deus sobre este lugar.
2- Mãe (Camila Max)
Aqui estou, Mãe, olhando pra ti.
Com o meu coração aberto, venho te pedir
Que gere a luz para iluminar
O caminho que tenho que seguir.
São tantos os desafios, Mãe
Que eu nem sei por onde ir.
Preciso de ti perto de mim,
Gerando a luz e me mostrando por onde ir.
Oh, Mãe, gera a luz em mim.
Oh, Mãe, gera o amor em mim.
Desperta em mim o Espírito Santo de Deus!
Oh, Mãe, cuida de mim.
Oh, Mãe, gera a luz em mim.
Oh, Mãe, gera o amor em mim.
Desperta em mim o Espírito Santo de Deus!
Pois, tua filha e tua serva, eu sou.

3- Você é especial pra Deus (Eduardo Soares)
Para quê fugir, se esconder?
Você precisa entender...
Viver sem ter Jesus é ilusão.
É só você se deixar de novo recomeçar,
Vencer o medo e abrir o coração,
Fazer prova do amor de Deus.
Eu te asseguro: você vai sentir
Vida nova, paz no seu viver.
Deixa eu te dizer:
Você é especial pra Deus!
Só Ele pode te dar
Vida eterna,
Paz e salvação...
Abra o seu coração.
Se você permitir, você vai descobrir que existe uma luz.
Brilha mais que um farol,
Além da luz do sol, e o Seu nome é Jesus.
4- Em tudo Estás (Rosanildo Ferreira)
No silêncio da vida, Deus está trabalhando.
Tenho fé e acredito... algo está germinando.
Se tudo está escuro, Deus está me enxergando.
Tenho certeza, Deus está construindo
Por meio da minha fraqueza.
Em tudo Estás,
Nada é vazio de Ti
Em tudo Estás,
Mesmo que eu não posso Te ouvir.
Em tudo Estás,
Nada é vazio, nada é vazio, nada é vazio de Ti!
5- Vitória (Camila Max)
Eu proclamo a vitória, autoridade e poder pelo nome de Jesus.
Vitória com toda a nossa Igreja,
Minha família e meu lar,
Sobre a falta de fé e oração.
Vitória sobre os momentos de dor e espera,
Angústia e solidão,
Sobre a depressão do meu coração.

6- Deus está contigo (Camila Max)
Prostrada a Teus pés, Senhor,
Trago em meu coração uma tristeza imensa.
Como se tudo que eu acreditasse não fosse mais existir,
E os momentos de espera fossem em vão.
Mas ainda me resta uma esperança.
Algo dentro de mim me diz
Que aqueles que acreditam no Senhor
Não se desapontarão.
Nada temas. Eu sou o Senhor, teu Deus.
Na tua boca coloquei Minhas palavras
e com a sombra da Minha mão Eu te cobri.
7- Senhor, toma conta de mim (Camila Max)
Olha só como estou.
Cheguei ao fundo do poço,
Nem ao menos consigo me levantar.
Só me resta a esperança de um dia de novo Te reencontrar.
Eu sei que a culpa foi minha,
Por não ter seguido os planos que Você tinha pra mim.
E agora, nesse mar de lágrimas,
Eu Te peço: me perdoa, Senhor.
Refaz a minha vida.
Renova o meu viver,
Pois, só Tua, eu quero ser.
Meu Senhor, toma conta de mim.
Meu Jesus, toma conta de mim,
Pois tão fraca e pequena sou.
Meu Jesus, sou dependente de Ti.
Não suporto mais
Viver como estou.
Minha alma precisa do Teu amor.
Há um vazio dentro de mim que eu mesma construí
Ao tentar viver longe de Ti.
Tuas mãos a me tocar, eu posso sentir.
Tuas mãos a me proteger, eu posso sentir.

8- Presente de Deus (Jean Alonso)
Parece saber quando preciso de você
Só em olhar já sabe como me sinto.
Se preocupa comigo como ninguém mais
E a sua companhia, alegria me traz.
Sua amizade é um presente de Deus,
Que dá sentido ainda mais pro meu viver.
É bom estar ao seu lado e poder dizer:
Amigo, eu amo você!
Em minhas orações jamais me esqueço de você.
Peço a Deus que te abençoe sempre e cada dia mais,
Que estejamos sempre juntos, unidos no Senhor,
E vivamos para sempre este imenso amor.
9- Sagrado Coração (Camila Max)
Sagrado Coração de Jesus,
Que silencioso escutou e viveu a vontade do Pai,
Ensina-me a silenciar e a vivenciar
A vontade do Pai em minha vida.
Espírito Santo, concede-me a serenidade, a simplicidade,
A humildade e o silêncio do Coração de Jesus.
Jesus, Aquele que me ama, que me acolhe porque me chama
Eu me ofereço ao Teu coração
Dai-me, Senhor, sabedoria pra entender e a viver Tua vontade em minha vida
Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus,
Vem sobre mim, reaviva a minha fé, transforma meu coração, dai-me uma nova
unção.

10- Promessas do Céu (Camila Max)
Muitas vezes me senti sozinha
A chorar a Teus pés, Senhor.
Foram tantos momentos
Em que eu me entreguei a minha dor.
E nas horas de fraqueza,
O Senhor me fazia mais forte.
E em Teus braços me acolhias
E com Tua mão me levantavas.
Quando eu não mais acreditava

Em Tuas promessas, meu Senhor,
Inundavas a minha alma de amor
E dizias a meu coração:
O céu se abre para receber
As orações do seu coração.
Eu mandarei meus anjos
Pra lhe proteger
E os meus planos realizarei em você.
11- Opera, Senhor! (Camila Max)
Passeia, Senhor, na minha história
E sonda o mais íntimo da minha alma.
Cura as feridas que trago em mim...
Faz brilhar, Senhor, Tua face na minha vida.
Restaura minhas forças desfalecidas.
Liberta-me de tudo que me afasta de Ti.
Opera nos meus traumas de infância,
Opera na minha herança hereditária,
Opera nas ações do mal na minha vida, Senhor!
Opera nas amarras que me prendem ao mal,
Opera nos pecados que eu cometi,
Opera e liberta o meu coração.
12- Tu és o meu Tudo (Camila Max)
Jesus, a dor da saudade que trago em meu coração
É tão grande, tão imensa, que eu não sei explicar.
Eu esperei de tantas pessoas a compreensão
que só o céu poderia me dar...
O verdadeiro amor que só em Ti eu poderia encontrar.
Tu és meu Senhor, meu amparo, meu refúgio,
O meu canto em minha fraqueza,
O meu tudo em meu nada.
13- Pra tudo há um tempo (Camila Max)
Eu sei que pra tudo nesta vida há um tempo,
Que nem sempre o que quero é o certo,
Mas, às vezes, a ansiedade toma conta de mim.
Eu sei que as tribulações vêm pra me fazerem crescer,

Mas, às vezes, é difícil de aceitar.
Não é fácil compreender que, depois da dor, vem a vitória.
Eu quero ser novo em teu amor.
Restauro pela fé, pronto pra Te servir.
E quando a dor vier,
Sozinho eu me sentir,
Em Teus braços, meu Senhor,
Forças encontrarei pra não mais desistir.
14- Grito de liberdade (Camila Max)
É chegado o momento que você tanto esperava.
Larga tudo e vem Me seguir.
Eu não te peço nada além do que você pode Me dar,
Um coração sincero e pronto pra servir.
Há um grito de liberdade dentro de você.
Você está preso às amarras que mesmo fez pra se prender,
Mas Jesus está vivo, Ele veio pra te salvar das amarras que você mesmo fez pra
se prender

