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Intr:   C#m7 C#m/B A9 E/G# F# B7(b9) E9 A9 E/G# Em/G F#m E9 A/B 
 
 
          E7M(9)                        F#m7         E/G# A9 Am7               E9 A/B 
Tu és digno de todo o meu louvor, de toda adoração, sim , Tu és digno. 
          E7M(9)                        F#m7               E/G# A9        D7(9)               E9 B/D# 
Tu és digno de todo o meu amor, de toda a minha contemplação, só Tu és digno 
 
C#m7                        F#                      A9                                   E7M(9) B/D# 
Dá-me o prazer de te adorar, quero muito te amar com minha vida 
C#m7                        F# 
Junto de mim nada mais vou querer 
             A9                                  D7M(9)              F#m7  F#m/E      A/B 
Sim eu canto pra amar, meu desejo é estar em verdade diante do altar 
 
          E7M(9)                        F#m7         E/G# A9 Am7               E9 A/B 
Tu és digno de todo o meu louvor, de toda adoração, sim , Tu és digno. 
          E7M(9)                        F#m7               E/G# A9        D7(9)               E9  
Tu és digno de todo o meu amor, de toda a minha contemplação, só Tu és digno 
 
C#m7                         F#                         A9                                    E7M(9) B/D# 
E se não for só pra te adorar, não servirá o meu viver, o meu cantar 
C#m7                        F#                       A9 
Eis-me aqui, vim pra te exaltar e esse é o meu lugar 
                      D7M(9)                 F#m7          F#m/E      A/B Bb/C 
E a nada se pode igualar, vem recebe meu tributo de amor.  
 
          F7M(9)                        Gm7         F/A Bb9 Bbm7               F9 Bb/C 
Tu és digno de todo o meu louvor, de toda adoração, sim , Tu és digno. 
          F7M(9)                        Gm7               F/A Bb9        Eb7(9)               F9  
Tu és digno de todo o meu amor, de toda a minha contemplaçã 
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