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1) Maravilhas do Senhor – Adoração 

Central 
 

Tua igreja te adora Estamos em Cristo 

O velho deixamos  Tudo novo se fez 
 

Honramos teu nome 

Com nossos louvores 

Felizes vivemos 

Com a tua presença 
 

Cantaremos ao senhor 

Em alta voz vamos proclamar 

As maravilhas do senhor 
 

Levantamos nossas mãos 

Com alegria vamos te adorar 

Pois és digno de louvor 
 

Teus planos eternos 

Garantem a vida 

Tua graça não falha 

Somos povo escolhido 
 

Ooh, para o nosso Deus não há nada 

impossível 

Ooh, nós podemos cantar e em Ti 

confiar, Senhor 
 

Cantaremos ao senhor 

Em alta voz vamos proclamar 

As maravilhas do senhor 
 

Levantamos nossas mãos 

Com alegria vamos te adorar 

Pois és digno de louvor 

 

2) Quebrantado - Vineyard 
 

Eu olho para cruz, e para a cruz eu vou 

do seu sofrer participar, 

da sua obra vou cantar. 

Meu Salvador na cruz mostrou 

o amor do Pai, o justo Deus. 
 

Pela cruz me chamou 

gentilmente me atraiu e eu 

sem palavras me aproximo, 

quebrantado por seu amor. 
 

Imerecida vida de graça recebi 

por sua cruz, da morte me livrou. 
 

Trouxe-me a vida eu estava condenado. 

Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. 
 

Pela cruz me chamou 

gentilmente me atraiu e eu 

sem palavras me aproximo, 

quebrantado por seu amor. 
 

Impressionante é o seu amor, 

me redimiu e me mostrou  

o quanto é fiel. 

 

3) Jesus, o Rei da Glória – Daniel Souza 
 

Todo o poder te foi dado no céu e na 

terra. 

Todo o poder te foi dado.                                                                                        
 

Deus o Pai te exaltou sobre todas as 

coisas. 

Deus o Pai te exaltou.                     
 

Manifestado em carne,   

justificado em Espírito,  

visto por anjos, pregado aos gentios, 

crido no mundo e recebido na Glória. 
 

Levantai, oh! Portas as vossas cabeças. 

Levantai-vos, oh! Entradas eternas. 

E entrará o Rei da Glória, 

quem é este Rei da Glória? 

O Senhor forte e poderoso,  

o Senhor poderoso na guerra. 
 

Levantai, oh! Portas as vossas cabeças. 

Levantai-vos, oh! Entradas eternas. 

E entrará o Rei da Glória, 

quem é este Rei da Glória? 

O Senhor dos exércitos, 

ele é o Rei da Glória. 
 

Jesus! Jesus! 

Ele é o Rei!Ele é o Rei!  

Ele é o Rei da Glória! 

Reeeeeeei 

 

4) Seja Exaltado - Sozo 
 

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 

 

5) Oh Quão lindo esse nome é – Ana 

Nobrega 
 

No início eras a palavra 

Um com Deus, o Altíssimo 

O mistério de Tua glória 

Cristo, em Ti se revelou 
 

Oh, quão lindo esse nome é 

Oh, quão lindo esse nome é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Oh, quão lindo esse nome é 

Maior que tudo ele é 

Oh, quão lindo esse nome é 

O nome de Jesus 
 

Deixou o céu para buscar-nos 

Veio pra nos resgatar 

Amor maior que o meu pecado 

Nada vai nos separar 
 

Oh, quão maravilhoso é 

Oh, quão maravilhoso é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Oh, quão maravilhoso é 

Maior que tudo ele é 

Oh, quão maravilhoso é 

O nome de Jesus 
 

A morte venceste 

O véu Tu rompeste 

A tumba vazia agora está 

O céu Te adora 

Proclama Tua glória 

Pois ressuscitaste e vivo está 
 

És invencível 

Inigualável 

Hoje e pra sempre reinarás 

Teu é o reino 

Tua é a glória 

Acima de todo nome está 
 

Poderoso esse nome é 

Poderoso esse nome é 

O nome de Jesus, meu Rei 

Poderoso esse nome é 

Mais forte que tudo é 

Poderoso esse nome é 

O nome de Jesus 


