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1)  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 estarei 
Pra sempre vou viver com o meu Rei 
Pra sempre: Santo Santo, vou cantar 
Com Cristo para sempre vou morar 
 
2) HOJE ME ALEGRAREI 
 

Alegrei quando me disseram: 
Vamos à casa do Senhor!  
 
Se o Espírito de Deus, 
Se move em mim 
Eu canto como o rei Davi  
 
Eu canto, eu canto, eu canto 
Como o rei Davi. 
Eu canto, eu canto, eu canto 
Como Davi cantou. 
 
Alegrei quando me disseram: 
Vamos à casa do Senhor!  
 
Se o Espírito de Deus, 
Se move em mim 
Eu danço como o rei Davi.  
 
Eu danço, eu danço, eu danço 
Como Davi dançou.  
 
Eu canto como David cantou. 
Eu canto, eu canto 
Como Davi cantou. 
 
Eu danço, danço 
Como Davi dançou. 
Eu danço, eu danço 
Como Davi dançou. 
 

Alegrei quando me disseram: 
Vamos à casa do Senhor!  
 
3) SEJA EXALTADO 

 

Eu louvo ao teu nome 
louvo o teu nome 
O nome que está sobre todo nome 
Toda honra ao teu nome 
honras ao teu nome 
O nome que é maior que todo nome 
 
Seja exaltado, seja exaltado 
Seja exaltado, exaltado 
 
Teu nome é vida 
Teu nome é a esperança em mim 
A esperança em mim 
teu nome é amor 
O amor que sempre me encontra 
Sempre me encontra 
 
4) JESUS, FILHO DE DEUS 
 

Deixou os céus para me encontrar 
Aqui não é o Seu lugar 
Um amor assim o mundo não 
conheceu 
Naquela cruz Se entregou 
O Teu perdão me alcançou 
Um amor assim o mundo não 
conheceu 
 
No altar de adoração 
Seja sempre exaltado 
Jesus, Filho de Deus 
Deixou Sua glória 
Morreu em meu lugar 
Jesus, Filho de Deus 
Tu És Jesus, Filho de Deus 
 
Levou sobre Si pecado e dor 
Venceu a morte e ressuscitou 
Um amor assim o mundo não 
conheceu 
 
Levou sobre Si pecado e dor 
Venceu a morte e ressuscitou 
Um amor assim o mundo não 
conheceu 
 
Seja exaltado, engrandecido 
Seu nome é Santo, Poderoso É 
E não há nada que apague o Seu amor 
 
A cruz me libertou 
A cruz me libertou 

5) 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 
 


