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Santo è il Signor (Santo é o Senhor!)
Chris Tomlin & Louie Giglio  - © 2003 worshiptogether.com songs 
(titolo originale: Holy is the Lord)

Halleluja (il tuo amore è forte) 
Aleluia! (O Teu amor é forte!)

Doerksen, Brenton Brown & Brian - © 2000 Vineyard Music
(titolo originale: Halleluja (your love is amazing))

O teu amor é forte,
Estàvel, nao muda
Como uma montanha onde firme estou
O teu amor age 
Como um mistério
Que me leva ao alto
E livre me faz

ALELUIA! (3X) Cantarei a Ti

O teu amor cresce 
E é surpreendente
Como essa alegria
surge dentro de mim
Quando eu te vejo
O teu amor brilha
Como uma cançao 
que renasce em mim

Cantemos juntos ao Rei
Nos inclinemos e adoremos a 
Jesus
Somos fortes somente N’Ele
Excelsio, majestoso Ele é

e juntos cantamos...

Santo é o Senhor, o Onipotente
Ele reina sobre toda a terra
Santo é o Senhor, O onipotente
Ele reina sobre toda a Terra (2X)

Cantemos juntos ao Rei
Nos inclinemos e adoremos a 
Jesus
Somos fortes somente N’Ele
Excelsio, majestoso Ele é
e juntos cantamos...
juntos cantamos...

Santo é o Senhor, o Onipotente
Ele reina sobre toda a terra
Santo é o Senhor, O onipotente
Ele reina sobre toda a Terra (2X)

Bridge:
O canto de louvor a Deus
Ressona em tudo ao redor de nòs 
(2X)

e juntos cantamos...
juntos cantamos...
Santo é o Senhor...



Stand up and give Him the praise  
(Levante-se para dar a Ele louvor)

Lynn DeShazo - ©Integrty’s Hosanna! Music 1995

Quem é como o Senhor?
Nao hà nenhum
Quem é como o Senhor?
Ele é forte e poderoso
Quem é como o Senhor ?
Ele é digno
Levante-se e de a Ele louvor

Louve o Senhor(2X)
Nosso Deus é digno de glòria!
Do nascer ao por do sol o Seu nome deve ser adorado

Levante-se e Louve ao Senhor
De a Ele a Glòria
Nosso Deus é digno de Louvor
Levante-se e Louve ao Senhor (2X)

Benedetto è il nome del Signor  
(Bendito é o nome do Senhor)

Matt and Beth Redman - © 2002 Thankyou Music  
(titolo originale: Blessed be your name)

Louvado seja o Teu nome 
quando a tua benignidade
escorre abundante sobre mim
louvado seja o teu nome

Louvado seja o teu nome
na terra mais àrida
onde tudo parece nao mudar
Louvado seja teu nome

Sempre te louvarei
por cada presente Seu
E quando vier a noite
vou continuar ali

RIT. Bendito é o nome do Senhor 
Louvado seja o Teu nome
Bendito é o nome do Senhor
O Glorioso nome de Jesus

Louvado seja o Teu nome 
Quando o Sol resplandece em mim
Quando tudo parece tao 
encantador
Louvado seja o Teu nome 

Louvado seja o Teu nome 
quando venho diante de Ti
com o coraçao triste e fràgil
Louvado seja o Teu nome

Bridge:
O Senhor dà e toma
O Senhor dà e toma
Sempre vou escolher 
Louvar o Teu nome



Breathe (Respirar)
Marie Barnett - © 1995 Mercy/Vineyard Publishing

Este é o meu respirar (2X)
Sua santa presenòa vivendo em mim

Este é o meu pao diàrio (2X)
Sua Palavra falada a mim

E eu estou desesperado por ti
E eu estou perdido sem Ti
Deseperado por Ti (3X)
Perdido sem Ti(4X)

Estou perdido sem Ti
Estou desesperado por Ti

Non mi lascerai mai (Nao me deixaràs jamais)
Matt Redman © 2005 Thankyou Music (admin. worldwide by EMI 
CMG Publishing, excluding the UK and Europe, which is admin. by 
kingswaysongs.com) (Titolo originale: You’ll never let go)  

Se caminho na noite, Tu caminhas 
comigo, o Teu amor me salvarà
Se mi perco, sei que tu seràs minha 
ajuda, Tua mao me cobrirà
Eu nao terei medo porque sei que 
estàs comigo
E porque tu estàs comigo, a quem 
temerei, a quem temerei?

Tu nao mi deixaràs nunca, mesmo 
se a noite é escura
Tu nao me deixaràs nunca quando 
o vento sopra forte
Tu nnao me deixaràs nunca, nao 
me deixaràs jamais

Posso jà ver uma luz que 
resplendece por mim, 
e mais que o sol me aquecerà

A escuridao terminarà e pra 
sempre contigo vou ficar,
nao tenho medo, caminho sempre 
adiante
Nao tenho medo, pois sei que 
estàs comigo
E porque tu estàs comigo a quem 
temerei, a quem temerei?

Bridge:
Posso jà ver uma luz que resplan-
dece por mim
A escuridao vai terminar e pra sem-
pre contigo vou ficar, 
pra te adorar, pra te adorar



Un giorno con Te (Um dia contigo)
Matt Redman - © 1995 Kingsway’s Thankyou Music
(titolo originale: Better is one day)

Melhor um dia contigo (3X)
Que mil em outro lugar

Melhor um dia contigo (3X)
Que mil em outro lugar

O lugar onde habitas, oh, Deus
é meu refugio
Desejo estar aqui contigo
Meu coraçao se enche da tua 
presença
Repouso à sombra de tuas asas

Melhor um dia contigo (3X)
Que mil em outro lugar

A tua beleza, oh, meu Senhor
quero admirar
A tua glòria um dia verei

desejo te ver
em teu resplendor
Buscarei sempre tua face

Melhor um dia contigo (3X)
Que mil em outro lugar

Bridge:
Eu busco somente a Ti
tu vives dentro de mim
A minha alma confia em Ti
Com teu Espirito
Renova-me, Senhor
Eu nao te deixarei

Days of Elijah (Dias de Elias)
Robin Mark - © 1997 Daybreak Music Ltd.

Como nos dias de Elias, o fogo santo esperamos
Como nos dias de Moisés quando o mar vermelho se abriu
Dias de grandes tragédias e tristeza
Nòs somos o povo eleito, gritemos:
‘Logo virà o Senhor!’

Jesus virà em uma nuvem
A tromba vai soar, o céu se abrirà
Regozigemos juntos, cantemos e nos legremos
No monte Siao Ele retornarà!

Como sobre os ossos que Ezequiel viu, a carne aparecerà
Como fez o Rei Davi, Teu servo
A citra suonaremos
Agora que o grao està maduro
As mangas erguemos
Este é o tempo da colheita
Para a vinha iremos

Ninguém é como Jeovà...



It is to you (É a Ti!)
Duke Kerr - © Remission Music UK (admin. By Sovereign Lifestyle Music)

É a Ti que dou a glòria
é a Ti que dou o louvor
Porque tens feito tanto por mim
E eu louvarei Teu santo nome
Meu louvor é para Ti Pai santo, ninguém é igual a Ti
Eu louvarei o Teu nome
Louvarei o Teu nome
Louvarei o Teu nome pra sempre (2X)

É a Ti que dou a glòria
é a Ti que dou o louvor
Porque tens feito tanto por mim
E eu louvarei Teu santo nome

Meu louvor é para Ti Pai santo, ninguém é igual a Ti

Eu louvarei o Teu nome
Louvarei o Teu nome (4X)
Louvarei Teu nome (3X)
Louvarei Teu nome pra sempre

Il Tuo nome (O Teu nome)
Paul Baloche © 2006 Integrity’s Hosanna! Music and Vertical Worship 
Songs (titolo originale: Your name)

Quando surge o sol, ofereço a Ti louvor
Que sobe aos céus para te encontrar
E louvar o Teu nome

O Teu nome é uma torre sobre a rocha
O Teu nome é refugio na noite
O Teu nome, cada voz grite forte
Que nada mais no mundo pode nos salvar
Além do Teu nome...

Jesus, nòs viemos a Ti, enche os nossos coraçoes
Nos ajuda a viver pra Ti e louvar o Teu nome



Mi rialzerai (Mi Levantaràs)
Graham – Lovland © by peermusic ITALY srl / Universal Music Italia srl 
(titolo originale: You raise me up)

Se dentro de mim perdi a esperança
E sinto que convicçao nao tenho mais
Nao temerei, mas esperarei em silencio
Porque eu sei que estàas perto de mim

Mi levantaràs se eu nao tiver mais forças
Mi levantaràs contigo vou conseguir
Seràs comigo na escuridao da noite
Mi levantaràs e no alto vou voar

Torna da me (Retorne a mim)
Giorgio Ammirabile © 2006, Antonio Fabrizio Calò

Retorne a mim
Ao seu redentor
Retorne a mim 
Assim como estàs
Tuas làgrimas vou enxugar
Um refugio para ti serei

Porque meu amor nao terminarà nunca
A minha mao te cobrirà
A vida que perdeste te darei de novo
Se retornares a mim


