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1)  Quero Louvar-te 
 

Quero louvar-te,  s 

sempre mais e mais. 
 

Quero  louvar-te,    

sempre mais e mais. 
 

Buscar o teu querer,   

tua  graça conhecer, 

quero louvar-te. 
 

As aves do céu cantam para ti. 

As feras do campo   

refletem teu poder. 
 

Quero cantar,           

quero levantar  

as minhas mãos, a ti. 

 

Quero amar-te  ,sempre mais e mais. 

 

Quero amar-te ,sempre mais e mais. 

 

Buscar o teu querer,       

tua graça conhecer, 

quero amar-te. 

 

Quero seguir-te    

sempre mais e mais. 

 

Quero seguir-te , 

sempre mais e mais. 

 

Buscar o teu querer,         

tua graça conhecer, 

quero seguir-te. 

 

2) Teus Altares 
 

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, 

Senhor dos Exércitos! 

A minh'alma suspira e desfalece pelos 

Teus átrios! 

 

O pardal encontrou casa,  

a andorinha ninho para si... 

Eu encontrei Teus altares,  

Senhor Rei meu e Deus meu... 

 

Bem-aventurados aqueles que habitam 

em Tua casa... 

Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios, 

vale mais que mil...  

Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e 

glória! 

Não negará bem algum aos que vivem 

corretamente... 

 

3)  Grande  
 

Grande é o Senhor  

e mui digno de louvor.  

 

Na cidade do nosso Deus,  

seu santo monte.  

 

Alegria de toda a terra. 

 

Grande é o Senhor  

em quem nós temos a vitória.  

 

Senhor que nos ajuda contra o inimigo.  

Por isso diante dele nos prostramos.  

 

Queremos o seu nome engrandecer,       

e agradecer-te por tua obra em nossas 

vidas. 

 

Confiamos em seu infinito amor,  

pois só tu és o Deus eterno,  

sobre toda terra e céu.        

 

4) Eu me rendo 
 

Eis-me aqui 

Prostrado outra vez 

Pra tudo entregar, pra tudo entregar 

Leva-me perto de Ti, Senhor 

Anseio por Ti, anseio por Ti 
 

Eu me rendo 
 

Enche-me da graça e do Teu amor 

Sacia o meu ser, sacia o meu ser 

Abraça-me ouve o meu clamor 

Fala pra mim, fala pra mim 

 

Eu me rendo, eu me rendo 

Pra conhecer-te mais 

 

Vento de poder 

Sopra em meu viver 

Faz teu querer, faz teu querer em mim 

Como um vendaval sobrenatural 

Faz teu querer, faz teu querer em mim 

Eu me rendo 

5) Caminho no deserto 
 

Estás aqui, eu sinto Sua presença 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

Estás aqui, quebrando as prisões 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

Estás aqui, transformando vidas 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

Estás aqui, manifestando a sua graça 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

 

Caminho em meio ao deserto 

Deus de milagres luz na escuridão 

Este é o meu Deus 

 

Estás aqui, tocando cada coração 

Adoro a Ti adoro a Ti 

Estás aqui, manifestando teus milagres 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

Estás aqui, sarando as feridas 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

Estás aqui, é real sua presença 

Adoro a Ti, adoro a Ti 

 

Caminho em meio ao deserto 

Deus de milagres, luz na escuridão 

Este é o meu Deus! 

 

Ele enxuga as lágrimas 

Ele restaura os corações 

Todo o poder está em Suas mãos 

 

Deus de poder, Deus de milagres 

Deus de promessas 

Luz na escuridão 

Este é o meu Deus! 

 

Este é um Deus de promessas 

Este é o Deus que faz milagres 

Este é o meu Deus, este é o meu Deus! 

Este é o Deus que cura 

Este é o Deus que quebra as prisões 

Ele é o Caminho, este é o meu Deus! 

 

Caminho em meio ao deserto 

Deus de milagres, luz na escuridão 

Este é o meu Deus! 


