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PODES REINAR 

Senhor eu sei que é teu este lugar 
Todos querem te adorar 
Toma tu a direção 
Sim ó vem ó santo espirito os espaços preencher 
Reverência a tua voz vamos fazer 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 
O teu poder, teu povo sentira 
Que bom senhor saber que estás presente aqui 
Reina Senhor neste lugar 

Visita cada irmão ó meu senhor 
Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar 
Desfaz toda tristeza, incertezas e o desamor 
Glorifica o teu nome ó meu senhor 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 
O teu poder, teu povo sentira 
Que bom senhor saber que estás presente aqui 
Reina senhor neste lugar 

Podes reinar senhor Jesus ó sim 
O teu poder, teu povo sentira 
Que bom senhor saber que estás presente aqui 
Reina senhor neste lugar 
 

A ELE A GLÓRIA 

Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim Ele é, sim Ele é 
Lírio do vale, estrela da manhã.  
Para sempre cantarei o seu louvor 
Lírio do vale, estrela da manhã 
A Ele a glória, a Ele o louvor. A Ele o domínio, Ele é o Senhor 
 

NINGUÉM TE AMA COMO EU 

Tenho esperado este momento 
Tenho esperado que viesses a Mim 
Tenho esperado que Me fales 
Tenho esperado que estivesses assim 

Eu sei bem o que tens vivido 
Sei também que tens chorado 
Eu sei bem que tens sofrido 
Pois permaneço ao teu lado 
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Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu 
Olhe para a cruz, está é a Minha grande prova 
Ninguém te ama como Eu 

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu 
Olhe para a cruz, foi por ti, porque Eu te amo 
Ninguém te ama como Eu 

YESHUA 

Clame o nome Dele 
Neste nome há poder, neste nome há poder 
Yeshua 
Nós clamamos à Ti, Senhor 
Clamamos à Ti, Senhor 
Yeshua (Yeshua), Yeshua (Yeshua), Yeshua 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei, de Salvador 
E eu me atrevo a Te chamar de meu Amor 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei, de Salvador 
E eu me atrevo a Te chamar de meu Amor 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei, de Salvador 
E eu me atrevo a Te chamar de meu Amor (Te chamam de Deus...) 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei, de Salvador 
E eu me atrevo a Te chamar de meu Amor (Levante os braços, cante) 

Yeshua, Yeshua 
Tu és tão lindo 
Que eu nem sei me expressar 
Yeshua, Tu és tão lindo 

QUEIMA DE NOVO 

Sarça que só queima, que não se apaga, somos Tua Igreja, viemos Te adorar. 
Neste Teu altar somos sacrifício vem nos consumir estamos aqui. Aqui 

Foi a Tua Presença que nos trouxe aqui, Senhor 
Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar 
Diante da Tua Glória não podemos ficar de pé 
Mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar 
De novo (de novo) 

Sarça que só queima, que não se apaga, somos Tua Igreja, viemos Te adorar. 
Neste Teu altar somos sacrifício vem nos consumir estamos aqui. Aqui 

Foi a Tua Presença que nos trouxe aqui, Senhor 
Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar 
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Diante da Tua Glória não podemos ficar de pé 
Mostra quem Tu és, vem nos visitar nos fazer queimar de novo, de novo 

Manda Teu fogo, Manda Teu fogo. Queima de novo, Queima de novo 

NOITES TRAIÇOEIRAS  

Deus está aqui neste momento 
Sua presença é real em meu viver 
Entregue sua vida e seus problemas 
Fale com Deus, Ele vai ajudar você 

Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos 
É Ele o autor da Fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos 

E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo 

E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo 

Seja qual for o seu problema, fale com Deus, ele vai ajudar você 
Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer 

Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento 
É Ele o autor da Fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos 

E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo 

E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo 
Mas Deus te quer sorrindo 

COMO ÉS LINDO 

Que bom, senhor, ir ao teu encontro. Poder chegar e adentrar a tua casa 
Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa 

Te olhar, te tocar e te dizer: meu Deus, como és lindo 
Te olhar, te tocar e te dizer: meu Deus, como és lindo 

Oh, meu senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada 
Mais ao receber-te perfeita comunhão se cria 

Sou em ti, és em mim 
Minha alma diz: meu Deus, como és lindo 
Sou em ti, és em mim 
Minha alma diz: meu Deus, como és lindo 

Lauê-rarauara 
Uê-rarauê 
Uêre, uêre, ê-ê-ê (como és lindo) 
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TE AMAREI 

Me chamaste para caminhar na vida contigo 
Decidi para sempre seguir-Te, não voltar atrás 
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 
É difícil, agora, viver sem lembrar-me de Ti 

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de Ti 

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de Ti 

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de Ti 
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida 
É difícil agora viver sem saudade de Ti 

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de Ti 

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de Ti 

Oh, Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário 
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração 
Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença 
No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união 

Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de Ti 

O CÉU SE ABRE 

Hoje o céu se abre pra derramar 
Sobre os corações toda a graça do pai 
Eu também quero me derramar 
De todo o meu coração nos braços do pai 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
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Hoje o céu se abre pra derramar 
Sobre os corações toda a graça do pai 
Eu também quero me derramar 
De todo o meu coração nos braços do pai 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 

Hoje eu posso ser um novo homem 
Pelo teu poder, renascer 
Hoje eu posso ser um novo homem 
Pelo teu poder, renascer 

Hoje eu posso ser um novo homem 
Pelo teu poder, renascer 
Hoje eu posso ser um novo homem 
Pelo teu poder, renascer 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 

Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
Vem, Espírito Santo, com teu poder 
Tocar meu ser, fluir em mim 
 

MINHA ESSÊNCIA  

Vim até aqui, derramar o meu passado em Ti, vim banhar os pés que andaram por aí, 
sem carinho receber 

Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei 
Conheces bem o meu perfume 

Mas Tu sabes também que o meu choro é sincero, porém 
Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida 

É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim 

Me pega em Teu colo, me acalma em Teu peito, sou Teu, sou eleito e a minha 
essência é exalar Teu cheiro 

Vim até aqui 
Derramar o meu passado em Ti 
Vim banhar os pés que andaram por aí 
Sem carinho receber 

TU ÉS O CENTRO 

Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim 
Ser todo teu é o meu prazer te seguirei aonde fores, senhor 
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Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria 
Não quero tirar os meus olhos de ti 
Quero que sejas o centro, senhor da minha vida 

Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim 
Ser todo teu é o meu prazer te seguirei aonde fores, senhor 

Tu és o centro da minha vida és a razão da minha alegria 
Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, senhor 

Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria 
Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, senhor da minha vida 

Não vou mais tirar os meus olhos de ti 
Vou me apaixonar outra vez 
Que o meu viver, senhor, seja para te agradar 
Nada mais vai ocupar meu coração 

Não vou mais tirar os meus olhos de ti 
Vou me apaixonar outra vez 
Que o meu viver, senhor, seja para te agradar 
(Nada mais vai ocupar) meu coração 

Tu és o centro da minha vida 
És a razão da minha alegria 
Não quero tirar os meus olhos de ti 
Quero que sejas o centro, senhor da minha vida 

 
És a razão da minha alegria 
Não quero tirar os meus olhos de ti 
Quero que sejas o centro, senhor da minha vida 

 

 

Acesse e marque a paróquia com @sjoaoboscojundiai 


