
 

Eu vou Construir - Juliano Son 
 
Digno desta canção só Tu és, Senhor 
Digno do meu louvor só Tu és, Senhor 
Digno da minha vida Tu és, Senhor 
Oh, eu sou Teu 
 
Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus 
Fonte da salvação só Tu és, Jesus 
Digno da minha vida Tu és, Jesus 
Oh, eu sou Teu 
Eu sou Teu 
 
Santo 
És incomparável 
És inigualável 
Abre os meus olhos, Senhor 
Mostra quem Tu és e enche o meu coração 
Do amor que faz mudar o mundo (2x) 
 
Enche-nos deste amor 
Que transforma o mundo 
Enche-nos do Teu amor 
Que transforma o mundo 
 
Eu vou construir minha vida em Ti 
Tu és meu fundamento 
Eu vou confiar somente em Ti 
Não vou ser abalado (3x) 
 
Santo 
És incomparável 
És inigualável 
Abre os meus olhos, Senhor 
Mostra quem Tu és e enche o meu coração 
Do amor que faz mudar o mundo (2x) 
 
Enche-me de luz, enche-me de luz 
Enche-nos de amor, o que é o amor, o que é o amor, Senhor 
Transforma o mundo, transforma o mundo 
Transforma o nosso mundo, transforma o mundo, Senhor 
 
Eu vou construir minha vida em Ti 
Tu és meu fundamento 
Eu vou confiar somente em Ti 
Não vou ser abalado 



 

Sinto Fluir - Marcelo Markes 
 
Eu procurei em outro lugar 
Em outras pessoas 
Em tantas coisas 
 
Mas descobri teu rio em mim 
E transbordei do teu amor 
Sinto fluir teu rio de vida aqui, ooh 
 
Eu quero beber de tuas águas 
Eu quero beber da tua fonte 
Vou mergulhar no teu rio 
Vou mergulhar no teu rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
A Casa é Sua - Casa Worship 
 
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 (2x) 
 
Apareça 
Que o Teu nome cresça 
Enche este lugar 
Enche este lugar 
 
Apareça 
Que o Teu nome cresça 
Vem me incendiar 
Vem me incendiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oh, Quão Lindo Esse Nome é - Ana Nóbrega 
 
No início eras a palavra 
Um com Deus, o Altíssimo 
Um 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 
 
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 
E acima de todo nome estás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
O Que Tua Glória Fez Comigo - Fernanda Brum 
 
Eu me rasgo por inteiro 
Faço tudo, mas vem novamente 
Eu mergulho na mirra ardente 
Mas peço que Tua presença aumente 
 
E se eu passar pelo fogo, não temerei 
Na Tua fumaça de glória eu entrarei 
Longe do Santo dos Santos não sei mais viver 
 
Quem já pisou no Santo dos Santos 
Em outro lugar não sabe viver 
E onde estiver, clamar pela glória 
A glória de Deus 
 
Glória, Glória, Glória, Glória 
Santo, Santo, Santo, Santo 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Kadosh 
Holy, Holy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lugar Secreto - Gabriela Rocha 
 
Tu és tudo o que eu mais quero 
O meu fôlego, Tu és 
Em Teus braços, é o meu lugar 
Estou aqui, estou aqui 
 
Pai, eu amo Sua presença 
Teu sorriso é vida em mim 
Eu seguro em Suas mãos 
Confio em Ti, confio em Ti 
 
Quero ir mais fundo 
Leva-me mais perto 
Onde eu Te encontro 
Num lugar secreto 
Aos Teus pés, me rendo 
Pois a Tua glória quero ver 
 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
Me envolva com Tua glória e poder 
Tua majestade é real 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oceanos - Ana Nóbrega  
 
Tua voz me chama sobre as águas 
Onde os meus pés podem falhar 
E ali Te encontro no mistério 
Em meio ao mar, confiarei 
 
Ao Teu nome clamarei 
E além das ondas olharei 
Se o mar crescer 
Somente em Ti descansarei 
 
Pois eu sou Teu e Tu és meu 
 
Tua Graça cobre os meus temores 
Tua forte mão me guiará 
 
Se estou cercado pelo medo 
Tu és fiel, nunca vais falhar 
 
Ao Teu nome clamarei 
E além das ondas olharei 
Se o mar crescer 
Somente em Ti descansarei 
Pois eu sou Teu e Tu és meu 
 
Guia-me pra que em tudo em Ti confie 
Sobre as águas eu caminhe 
Por onde quer que chames 
Leva-me mais fundo do que já estive 
E minha fé será mais firme 
Senhor, em Tua presença 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Volto os Meus Olhos / Vem Derrama - Rapha Gonçalves 
 
Teu abraço em meio a noite 
Me alcançou 
Sem restrições 
Se entregou por mim 
Quando eu Te vejo 
Não há mais o que dizer 
Pois não há outro 
Que me conhece igual a Ti, Deus 
 
Volto os meus olhos 
Pra Tua presença 
Deixo Tua glória ganhar forma 
Em mim, em mim 
 
Bem melhor que a vida 
É o Teu amor 
Jesus, seja o centro em mim 
E quando eu Te vejo 
Não há como duvidar que és bom 
Quando clamamos Teu nome tu vens 
 
Volto os meus olhos 
Pra Tua presença 
Deixo Tua glória ganhar forma em mim 
Volto os meus olhos (pra Ti Jesus) 
Pra Tua presença 
Deixo Tua glória ganhar forma 
Em mim, em mim, em mim, em mim 
 
Vem derrama Tua glória 
Queremos ver Tua face 
Queremos ver Tua face 
Vem derrama Tua glória 
Queremos mais de Ti 
Queremos mais de Ti 
 
 
 
 
 
 



 

Mais de Deus - Central de Adoradores 
 
Salvo pela graça 
Pelo poder da cruz 
E hoje livre sou 
Pelo meu Jesus e não há 
Amor maior que o Teu 
 
Em Teus braços fortes 
Descanso o meu ser 
A Tua fidelidade preenche o meu viver 
Minh' alma anseia mais de Ti 
 
Meu coração clama por Ti 
E o meu desejo é cumprir 
O chamado que Tu tens pra mim 
Te amo Jesus, te amo Jesus 
Eu quero mergulhar em Tua presença Senhor 
E desfrutar o verdadeiro amor 
 
Eu quero mais de Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para Onde Eu Irei? - Live Church (Morada)  
 
Ele abriu mão de Sua glória 
Sangrou no madeiro por mim 
Me conectou, salvou e curou 
 
Ele me deu um destino 
Uma capa e um pouco de vinho 
Ele me deu unção, cajado e pão 
 
Pôs um anel em meu dedo 
E me tirou o medo 
Novas sandálias pra suportar o ide 
Pôs um anel em meu dedo 
E me tirou o medo 
Novas sandálias e disse "vai" 
 
E eu me despedi dos meus pais 
Eu queimei minhas carroças 
E eu afundei meus barcos no cais 
E eu, e eu 
E eu me despedi dos meus pais 
E eu queimei minhas carroças 
E eu afundei meus barcos no cais (2x) 
 
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? 
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna 
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? 
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna 
 
Eu sou, sou totalmente Teu 
Fui encontrado pelo Teu amor 
Pelo Teu amor 
Sou, sou totalmente Teu 
Fui contemplado em ser um com você 
Ser um com você 
Ser um com você 
Ser um com você 
 
Somos um com você 
Um com você 


