1 Com muito louvor
Deus não rejeita oração, oração é alimento
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento
Basta somente esperar o que Deus irá fazer
Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer
Então, louve!
Simplesmente louve!
Tá chorando, louve!
Precisando, louve!
Tá sofrendo, louve!
Não importa, louve!
Seu louvor invade o céu
Deus vai na frente abrindo caminho
Quebrando as correntes, tirando os espinhos
Ordena aos anjos pra contigo lutar
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar
Ele trabalha pra o que nEle confia
Caminha contigo de noite ou de dia
Erga suas mãos, sua bênção chegou!
Comece a cantar com muito louvor
Com muito louvor, com muito louvor
Com muito louvor!
A gente precisa entender o que Deus está falando
Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando
Basta somente esperar o que Deus irá fazer
Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer
Então, louve!
Simplesmente louve!
Tá chorando, louve!
Precisando, louve!
Tá sofrendo, louve!
Não importa, louve!
Seu louvor invade o céu
Deus vai na frente abrindo caminho
Quebrando as correntes, tirando os espinhos
Ordena aos anjos pra contigo lutar
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar
Ele trabalha pra o que nele confia
Caminha contigo de noite ou de dia
Erga suas mãos sua bênção chegou
Comece a cantar com muito louvor
Com muito louvor, com muito louvor
Com muito louvor!

2 Medley Teu Santo Nome/ Santo Espírito/ Agnuns Dei
Eis me aqui Senhor
Buscando tua verdade e amor
Eu vim neste lugar Tua graça encontrar
Por tua causa livre sou
A minha vida a Ti eu dou
Me coloco em tuas mãos
E ergo minha VOZ Pois liberto sou
O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que
Eu sou Teu, eu sou Teu
Tudo que sou esta em tuas mãos de amor
E eu sou Teu, eu sou Teu
Eis me aqui com os braços bem abertos
Criador, redentor Tu és o eterno Deus,
Tu és o eterno Deus
Santo Espírito, és bem-vindo aqui
Vem inundar, encher esse lugar
É o desejo do meu coração
Sermos inundados por Tua glória, Senhor - 2x
Santo, Santo , Santo é o Senhor Deus
Santo, Santo , Santo é o Senhor Deus
Poderoso Digno de Louvor, Digno de Louvor
Para que entre o Rei
Jesus o Rei da Glória
Eu abro meu coração (2x)
Quem é o Rei
Quem é o Rei da Glória
Jesus, Jesus . Ele é o Rei (2x)
Todo joelho dobrará
Ao ouvir Teu nome
Teu Santo nome
Todo ser confessará
Louvado seja o Teu nome
Teu Santo nome
E mesmo sendo pó
Com tudo que há em mim
Confessarei
Que céus e terra passarão
Mas o Teu nome é Eterno
Todo joelho dobrará
Ao ouvir Teu nome

Teu Santo nome
Todo ser confessará
Louvado seja o Teu nome
Teu Santo nome

3 – Primeira Essência
Estou no meu jardim
Tranquei a porta, abri meu coração
Reguei minhas raízes com minhas lágrimas
Gotas de adoração
Senhor, não quero que os meus olhos
Percam o brilho do primeiro amor, por ti
Não quero que em mim se perca
O desejo de te adorar
Vem, Senhor, e me resgata todos os dias
Só pra te adorar
Quero ser teu bom perfume, primeira essência
Seu jardim particular
Te adoro, te adoro
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Te adoro, te adoro

