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1)  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. 
 
2) A casa é sua  
 

Você é bem-vindo aqui 
A casa é Sua, pode entrar 
Me esvazio de mim 
Me esvazio de mim 
 
Sopra o Teu vento aqui 
Toma o Teu trono, vem reinar 
Nós queremos Te ouvir 
Nós queremos Te ouvir 
 
Essa casa é Sua casa 
Nós deixamos ela pra Você, Jesus 
Essa casa é Sua casa 
Nós deixamos ela pra Você, Jesus 
 
Essa casa é Sua casa 
Nós deixamos ela pra Você, Jesus 
Essa casa é Sua casa 
Nós deixamos ela pra Você, Jesus 
 
Apareça 
Que o Teu nome cresça 
Enche este lugar 
Enche este lugar 
 
Apareça 
Que o Teu nome cresça 
Vem me incendiar 
Vem me incendiar (3x) 
 
3) Que Ele cresça 
 

Mais de ti 
Mais de ti 

E menos de mim 
E menos de mim 

Que ele cresça 
E eu diminua 
Que ele apareça 
E eu me constranja 

Com a sua glória 
E todo seu amor 
Infinita humildade 
Servo de todos os irmãos 
 

4) Rendido Estou  
 

Toma-me rendido estou 
Aos pés da cruz me encontrei 
O que tenho te entrego oh Deus 
 
Vem limpar as minhas mãos 
Purificar meu coração 
Que eu ande em tudo que tu tens pra mim 
 
Ô ô ô eis-me aqui rendido estou 
Ô ô ô eu sou teu e tu és meu, jesus 
 
Meus momentos e os dias meus 
Meu respirar e meu viver 
Que sejam todos pra ti oh Deus 
 
Ô ô ô eis-me aqui rendido estou 
Ô ô ô eu sou teu e tu és meu 
Ô ô ô eis-me aqui rendido estou 
Ô ô ô eu sou teu e tu és meu 
 
Ô ô ô, Ô ô ô ô ,  Ô ô ô, Ô ô ô ô 
Ô ô ô, Ô ô ô ô ,  Ô ô ô 
 
   
Minha vida dou a ti senhor 
Rendido a ti estou 
E pra sempre cantarei 
Faz em mim teu querer 
 
Minha vida dou a ti senhor 
Rendido a ti estou 
E pra sempre cantarei 
Faz em mim teu querer 
 

5) Em Fervente Oração 

Em fervente oração 

Vem no teu coração 

Na presença de Deus derramar 

Mais só pode fluir oque estás a pedir 

Quando tudo deixares no altar 

Quando tudo perante o senhor estiver 

E todo o teu ser ele controlar 

Só então as de vê que o senhor tem poder 

Quando tudo deixares no altar 

Ohhhh oh oh oh oh oh 

Maravilha de amor ti fará o senhor 

Atendendo a oração que a cercar 

Seu imenso poder, ti fará socorrer 

Quando tudo deixares no altar 

Quando tudo perante o senhor estiver 

E todo o teu ser ele controlar 

Só então as de vê, que o senhor tem poder 

Quando tudo deixares no altar 

Se orares porém sem teu coração terá paz 

que o senhor pode dar 

Foi por Deus não sentir que tua alma se 

abrir, tudo tudo deixando no altar 

Quando tudo perante o senhor estiver 

E todo o teu ser 

Ele controlar 

Só então as de vê que o senhor tem poder 

Quando tudo deixares no altar 

 

 


