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1)  Vim para adorar-te 
 

Luz das nações, que vieste à terra,  
pra que eu pudesse te ver. 
 
Tua beleza me leva a adorar-te,  
quero contigo viver. 
 
Vim para adorar-te,  
vim para prostrar-me,  
vim para dizer que és meu Deus. 
 
És totalmente amável,  
totalmente digno. 
Tão maravilhoso para mim. 
 
Eterno Rei,  
exaltado nas alturas,  
glorioso nos céus. 
  
Humildemente vindo à terra,  
se entregou por amor. 
 
Eu nunca saberei o preço  
dos meus pecados lá na cruz. 
 
2) Toda Sorte de Bêncão 
 
Pôr onde eu for a tua bênção me seguirá 
Onde eu colocar as minhas mãos 
prosperará 
A minha entrada e a minha saída bendita 
será 
Pois sobre mim há uma promessa 
Prosperarei, transbordarei 
 
Os meus celeiros fartamente se encherão 
A minha casa terá sempre tua provisão 
Onde eu puser a planta dos meus pés 
Possuirei 
Pois sobre mim há uma promessa 
Prosperarei, transbordarei 
 
Para direita, para esquerda 
pra minha frente 
E para trás 
 
Por todo lado, sou abençoado 
Em tudo o que eu faço 
Sou abençoado 
 
Toda sorte de bençãos 
O Senhor preparou para mim 
E em todas as coisas 
Eu sou mais do que vencedor 
 
3) Tu és Soberano 
 

Tu és Soberano sobre a terra,  

sobre os céus tu és Senhor absoluto. 

 

Tudo que existe e acontece  

tu o sabes muito bem.   

Tu és tremendo! 

E apesar dessa glória que tens, 

tu te importas comigo também. 

 

E este amor tão grande  

eleva-me, amarra-me a ti. 

Tu és tremendo! 

 

4) A Ele Glória 
 

Porque dele e por ele  
para ele são todas as coisas.  
 
A ele a glória, 
a ele a glória, 
a ele a glória,  
pra sempre, amém. 
 
Quão profundas riquezas  
o saber e o conhecer de Deus. 
 
Quão insondáveis  
seus juízos e seus caminhos. 
 
5) Ao único 

Ao único, que é digno, de receber, 

a honra e a glória, a força e o poder. 

 

Ao Rei eterno imortal,  

invisível, mas real. 

A ele, ministramos o louvor. 

 

Coroamos, a ti oh, Rei Jesus!  

Coroamos, a ti oh, Rei Jesus! 

 

Adoramos o teu nome,  

nos rendemos aos teus pés. 

Consagramos todo o nosso ser a ti. 

 

6) Não há Deus maior 
 

Não há Deus maior,          
não há Deus melhor. 
 
Não há Deus tão grande,           
como nosso Deus. 
 
Criou o céu criou a terra. 
Criou o sol e as estrelas. 
Tudo ele fez.    
Tudo mudou.    

Tudo formou. 
Para o seu louvor.          
Para o seu louvor. 
Para o seu, para o seu,  
para o seu louvor. 
 

7) Jesus em tua presença 
 

Jesus em tua presença,  
reunimo-nos aqui.  
Contemplamos tua face  
e rendemo-nos a ti.  
 
Pois um dia tua morte, 
trouxe vida a todos nós. 
E nos deu completo acesso  
ao coração do Pai. 
 
O véu que separava,  
já não separa mais.  
A luz outrora apagada,  
agora brilha e cada dia brilha mais. 
 
Só pra te adorar,  
e fazer teu nome grande. 
E te dar o louvor que é devido,  
estamos nós aqui. 
 

6) Em Espirito, em Verdade 
 

Em Espírito, em verdade,  
te adoramos, te adoramos.  
 
Rei dos reis, e Senhor,  
te entregamos nosso viver.            
 
Pra te adorar, oh Rei  dos reis,  
foi que eu nasci, oh Rei Jesus! 
Meu prazer é te louvar,  
meu prazer é estar  
nos átrios do Senhor.  
 
Meu prazer é viver  
na casa de Deus  
onde flui o amor. 


