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1)  Toma o teu Lugar 
 

Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. 
Lugar de honra,  lugar de glória. 
 

Senhor Jesus toma o teu lugar. 
 

Um trono de louvor,   
preparamos para ti. 
Trono de honra, trono de glória. 
 

Senhor Jesus toma o teu lugar. 
 

Entronizado entre os louvores,  
entre os louvores do teu povo. 
 

Só pra te adorar, estamos nós aqui. 
 

Sim, tu és Santo! 
Tu que habitas entre  
os louvores da igreja. 
 

Tudo é para ti. Só pra te adorar   
estamos nós aqui, Senhor. 
 

2) Tua igreja 
 

E eô eô 
 

A estrela da manhã 
Ao rei dos reis Senhor, a Ele o louvor 
Aquele que morreu 
Mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor 
 

Jesus Tu és o Rei 
Reina em nossos corações 
Teu é o reino e o poder 
Pra sempre amém 
 

Tua igreja canta a Ti 
Ergue a voz pra declarar 
Um só povo a proclamar 
Cantando bem alto, bem alto 
 

Reeeeeeei 
Tu és o Reeeeeeei 
Tu és o Reeeeeeei 
 

Cantando bem alto, bem alto 
 

Tua igreja canta a Ti 
Ergue a voz pra declarar 
Um só povo a proclamar 
Cantando bem alto, bem alto 
 

Reeeeeeei 
Tu és o Reeeeeeei 
Tu és o Reeeeeeei 
 

3) Meu Salvador 
O mundo não é o meu lugar 
No céu de luz eu vou morar 
Eu vou cumprir minha missão 
Levar ao mundo a salvação 
 

Jesus, és meu salvador 
Tudo que eu sou vem de ti 

Eu vou gritar ao mundo que Tu és amor 
Que contigo eu vou habitar no céu pra 
sempre 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh 
 

E hoje posso ser livre então 
A Sua morte não foi em vão 
Os meus pecados Ele lavou 
Na cruz morreu e me salvou 
 

Pra sempre lá no céu eu estarei 
Pra sempre vou viver com o meu Rei 
Pra sempre: Santo, Santo, vou cantar 
Com Cristo para sempre vou morar 
 

4) Por causa do Teu Amor  

O teu amor me alcançou,  
o teu olhar me conquistou,  
a tua voz me encheu de alegria. 
 

Com novo óleo me ungiu,  
com linho puro me vestiu,  
com joias me cobriu, Senhor. 
 

Meu desejo é te adorar, meu amado. 
 

Meu maior prazer é te louvar, Jesus. 
 

Meu coração, alegre, 
explode de tanta paixão,  
e gera em mim uma nova canção,  
e canto por causa do teu amor. 
 

Minha paixão,  
cresce quando em adoração,  
sinto o afago do teu coração,  
e danço por causa do teu amor.  
 

5) Nada além do Sangue 

Teu Sangue leva-me além 
A todas as alturas 
Onde ouço a Tua voz 
Fala de Tua justiça pela minha vida 
Jesus, este é o Teu Sangue 
 

Tua cruz mostra a Tua graça 
Fala do amor do Pai 
Que prepara para nós 
Um caminho para Ele 
Onde posso me achegar 
Somente pelo sangue 
 

Que nos lava dos pecados 
E nos traz restauração 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue De Jesus 
Que nos faz brancos como a neve 
Aceitos como amigos de Deus 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue De Jesus 
 

Eu sou livre, eu sou livre 
Nada além do sangue 
Nada além do sangue De Jesus 
 

Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve 
Sim, neste sangue lavado  
Mais alvo que a neve serei 
 

6) Quanto Amor 

Quanto amor, quanto amor  
ele tem por mim. 

Quanta dor,  quanta dor  
sofreu por mim  por amor. 
 

A razão de tão  grande amor, 
foi mostrar que  
a minha vida tem valor. 
 

Sou tão precioso  para Deus, 
que ele deu o seu filho  
pra morrer na cruz por mim. 
 

Oh, Deus te louvo pelo teu amor! 
Tu mudaste o meu interior. 
E agora eu quero viver 
pra transmitir esse amor que vem de ti. 
 
7) Graça 

Como explicar a tua graça 
Se ela é tudo o que preciso e não mereço 
E com o raiar de um novo dia 
Vem misericórdia nova sobre mim 
 

Sim de graça eu recebo 
Sim eu sei que não mereço 
Tudo vem de ti 
 

Certamente que a bondade 
E também misericórdia 
Vem atrás de mim 
 

Não é pelo o que fiz E nem pelo que sou 
O nome disso é graça  Só pela tua graça 
 

Firmado nela estou Inabalável vou 
O nome disso é graça Só pela tua graça 
 
6) 100 graus 

Na presença dos homens 
Na presença dos anjos sempre 
Eu te louvarei, te louvarei 
 

Mesmo estando em guerra 
Vou celebrando minha vitória 
Eu te louvarei, te louvarei 
 

Sobre toda terra, novo som se ouvirá 
Tua alegria, força pra continuar 
Deus de maravilhas 
Que maravilha 
Te louvar, te louvar, te louvar 
 

Eu entro na sua presença 
Pra receber o seu poder 
E quanto mais o tempo passa 
Mais quero Deus 
 

O fogo cai a igreja canta 
O inimigo vai ao chão 
Fogo e glória nas cabeças 
Mil graus de unção Mil graus de unção 
 

O som da festa vai subir Sua glória descerá 
Se ouvirá um novo som 
De aleluia 
 


