
L01 INVADE MINH´ALMA- anjos de resgate 
http://www.cifraclub.com.br/anjos-de-resgate-musicas/invade-minhalma/  
 
A  D    A F#m 
INVADE MINH`ALMA, ME AMA E ME ACALMA!  
   Bm E7   D A A\C 
E SONDA O MEU SER,      ME CURA E ME SALVA.  
  D\F# F6     A\E  Ebº 
TUA INTIMIDADE:      QUERO CONHECER!  
  D D\E          A Em  A7 
E MANSO E HUMILDE      TAMBÉM QUERO SER  
   D      A\C# Bm   F#m 
INVADE MINH`ALMA      E FAZ-ME FIEL  
     Bm  D\E     E   A 
TEU CORPO E TEU SANGUE     ME LEVAM AO CÉU.  
 
 
 
 
L02  O SILÊNCIO ESTÁ CANTANDO 
http://www.cifraclub.com.br/padre-zezinho/o-silencio-esta-cantando/ 

 
 
C        G       C 
1. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz, 
C       G       C    C7 
O silêncio está rezando uma oração por teu irmão. 
 
       F     C    G7     C  C7 
Muita  gente vive sem amor e tem solidão 
   F        C 
Mas aqui nesta casa do Senhor 
Am   Dm   G7     C    Am   Dm   G7   
Solidão não existe não, solidão  não existe  
C 
não. 
 
 
2. O silêncio está gritando, pedindo paz gritando amor. 
 
O silêncio está falando põe teu amor no teu Senhor. 
 
 
 



L03- COM OS ANJOS TE ADORAR 
http://www.cifraclub.com.br/anjos-de-resgate-musicas/com-os-anjos-te-adorar/ 
 
 
  C   C\E 
Eu quero ver o céu se abrir 
 F   G4   G   C 
E ver além do que meus olhos podem ver 
   F   Am 
Quero adorar a Ti meu Deus! 
  C\G    G  C 
Da forma que os Anjos podem te adorar. 
 
    C\Bb  A 
Quero sentir o meu espírito 
  Dm     C\G 
E a minha alma sendo arrebatada do meu ser. 
  Bb7+\9 A4   A 
E então provar e até pisar o céu. 
  Dm     C\E  F 
E num instante em tua graça mergulhar! 
  F\G   G    C 
E com os anjos te adorar. 
 
 
Quero pedir aos querubins 
 
Que me coloquem na presença do Senhor! 
 
E aos Serafins que me acompanhem 
 
Pois quero ser um verdadeiro adorador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L04-  ESTOU AQUI- ANJOS DE RESGATE 
https://www.youtube.com/watch?v=Gg7OVQDth20 
 
 
 E   B 
Estou aqui. Pra ser amado e te amar 
     A9  F#m  B B7 
Te olhar nos olhos e deixar-me   apaixonar 
  E  B\E 
Diante de ti, pra me render ao teu amor 
 A9   E F#m     B 
E confessar minhas fraquezas, sou pecador! 
 F#m     C#m 
Também estou aqui, pra pedir perdão 
 F#m  E    A9   B7 
Pelas almas que ainda não     buscam teu coração 
 
 E B\E      A9 
Te amar    (te amar)     por quem não te ama        
  F#m    D    B 
Te adorar            por quem não te adora                
 E B\E   A9  E 
Esperar           por quem não espera em ti          
 F#m     A B7     E9 
Pelos que não creem, eu   estou aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L05-  SONDA-ME 
https://www.youtube.com/watch?v=GmemdfTSaK4 
 
 
Em      Am  D 
Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei tambem que me  
 G   Em           Am  B7 
conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus  
    Em         Am D 
pensamentos. Quer deitado, ou quer andando, sabes todos  
  G  Em       Am  D 
os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei  
     B7 
que tudo me conheces. 
 
E      Am 
Senhor, eu sei que tu me sondas. 
D       G 
Senhor, eu sei que tu me sondas. 
Em      Am 
Senhor, eu sei que tu me sondas. 
B7      Em 
Senhor, eu sei que tu me sondas. 
 
 
Deus tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim  
 
repousam, tal ciencia é grandiosa, não alcanço de tão alta.  
 
Se eu subo até o céu, sei que ali tambem te encontro, se  
 
no abismo está minha alma, sei que ai também me amas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L06-  NOITE TRAIÇOEIRA 
https://www.youtube.com/watch?v=P0pcB56cixE 
 
 
E    E4   G#m  A  A\B 
Deus está qui neste momento, sua presença é real em meu  
E  A  B E    E4   G#m      A 
viver. Entregue sua vida seus problemas, fale com Deus,  
   E   A 
ele vai ajudar você. Oh, oh. 
    F#m  A\B   B7   E  A 
Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, oh oh. 
 
       F#m    A  B7 
É ele o autor da fé, do princípio e fim em todos teus  
 E   E7   D   B 
tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz  
      E    B\D#    A       D 
pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até  
D7+   A\B  B7    E 
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. Oh oh... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L07- ADOREMOS O SANGUE DE JESUS 
 
 
B      E  F#   B C#m  
Meu Deus, meu tudo, santo é teu sangue. Doce como o  
B  E   F# 
mel, brilhante como o céu. 
B      E  F#   B      C#m  
Meu Deus, meu tudo, ao beber teu sangue redentor, vejo a  
 B     E   F#    C#   E C#m 
ti Senhor, sem sombras, tão claro e sem véu. 
 
  F#m    B4   B F#m 
O teu sangue transfigura o meu olhar, e ao molhar meus  
 B4  B A B C#m  B    E  A 
lábios pode saciar. Minha alma, meu espírito e coração, por  
  F#m   D  B 
isso eu clamo o mundo inteiro a erguer as mãos. 
 
A B E    A    B 
Adoremos ao sangue de Jesus 
    E   A  B 
Adoremos ao sangue de Jesus 
 A  B G#  C#m 
Presente do Pai, preciosa refeição,  
 F#m     B     E 
pro corpo e pra alma e pro coração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L08- CURA-ME 
http://www.cifraclub.com.br/anjos-de-resgate-musicas/cura-me/ 
 
 
 D Gm       D     Gm 
Senhor, estou neste momento aqui, por tuas chagas vou  
D    A    Bm    F#m  G  Em 
pedir, cura-me, cura-me. E lava o meu passado, com teu  
 G 
sangue derramado.  
 
 D  Gm   D  Gm   D 
Senhor, ainda dói dentro de mim, os erros que eu cometi,  
A    Bm    F#m  G     Em      G 
cura-me, cura-me. E lava o meu passado com teu sangue  
 
derramado. 
 
 F#m    Bm   Em 
Vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu  
 A   F#m    Bm 
respiro. Pois tu és o pão que me sustenta, tu és o  
Em    A 
Deus que me alimenta.  
D    A  G    A         D  E 
Cura-me Senhor, cura-me Senhor. E enxuga minhas  
   C D A    G     A    D 
lágrimas de dor. Cura-me Senhor, cura-me Senhor,  
    Em   G  D 
e me devolve a vida com teu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L09- CORAÇÃO CHAGADO.- anjos de resgate 
http://www.cifraclub.com.br/anjos-de-resgate-musicas/coracao-chagado/ 
 
 
E    B C#m    B    A 
Um dia falei com Deus, senti que ele estava ali, e tudo eu  
   E  A E     B 
lhe entreguei, ele me ouviu. Falei do meu coração, das  
C#m   B      A 
coisas que eu vivi, e em cada momento Deus, sempre  
 E 
estava ali. 
 
 G#m     C#m F#m  E  B  C#m 
Eu tentei encontrar a tua paz, Deus de amor. Mas foi sua  
 B    A       B 
bondade Senhor, que trouxe a paz, oh meu redentor. E no  
G#m  C#m   F#m  E   B  C#m   B 
teu coração chagado estão minhas mãos eu te peço Senhor  
 A  B4   B 
liberta, e renova o meu coração. 
 
  E   A  B 
Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu  
C#m B  E A   B 
perdão, abraçar-te ficar em tuas mãos.  
  E   A   B 
Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu  
C#m  B  E    A  E 
perdão, comtemplar-te na minha oração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L10-  CHAMADO- adriana arydes 
http://www.vagalume.com.br/adriana-arydes/chamado.html 
 
 E    F    A 
Se cansado estás de caminhar, se uma solidão agora quer  
  B  E  F     A 
te acompanhar. E a dor até quer te dominar, dê um basta,  
 B  E 
aqui é teu lugar. 
  E    C#m 
Então vem, tem alguém que quer te abraçar.  
 F#m   A   B 
Te acolher, em teus braços e te consolar.  
 G#    C#m  F#m  A 
Ele é a salvação de tudo, ele é Jesus a tua salvação,  
 B     A   G#m F#m E 
teu lugar é no seu coração. 
 
Deixa Jesus curar, tudo que passou, teus pecados, tua vida,  
e teu interior, Ele é o dom do Pai, deixa te tocar, no seu  
coração, podes repousar. 
 
 
L11-  QUAL É A CHAVE- adriana arydes 
https://www.youtube.com/watch?v=UA5Bu78ZiYc 

 
E  A    B   E    A B 
Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu  
 E 
coração. (2x) 
  F#m     B     G#m 
Porque nao falar se Ele quer te ouvir, porque se esconder  
     C#m     F#m      B 
se Ele está aqui. Porque não aceitar se Ele quer te dar.  
  E      F#m   B 
Porque insistir em resistir. Pois Ele tem tanto pra te falar,  
  G#m C#m   F#m    B 
quer te amar te perdoar, mas é você que tem abrir o  
 E 
coração... 
  F#m  B  G#m  C#m 
Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar,  
  F#m  A  E 
deixa Jesus te dar a tua salvação. 



L12-  O TESOURO – Gen Rosso 
https://www.youtube.com/watch?v=TtPTnlkW-tQ 
 
A9    C#m  D   E      A     F#m 
Tu me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. 
D   E        A   F#m D    E  A   E 
Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. 
A       C#m   D   E   A  F#m  D 
Nada, era o que eu tinha. Como um nada passou. Tudo,  
E  A  F#m D       E  A 
tudo deixei porque, não me falava de ti. 
F#m     C#m D  E  A E 
Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor. Vivo e  
     D       A   F#m  E 
sempre reencontro, no amor a alegria, de me libertar. 
A9   C#m  D   E  A  F#m  D   E 
Já, em ti me perdi. Minha vida te dei. Mas, eu sei que a  
A    F#m   D  E  A 
encontrarei. Lá onde está meu tesouro. 
 
 
 
L13-  É TEU ESTE MOMENTO DE ADORAÇÃO. 
http://www.cifraclub.com.br/pe-fabio-de-melo/em-tua-presenca/ 
 
E        F#m  G#m 
É teu este momento de adoração, não tenho nem palavras  
   F#m  B    E 
para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu  
F#m  A9   B  E 
olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. 
 
E quando estamos juntos entre nós estas. Passando em  
 
nosso meio a nos abençoar, e tocas com ternura com a tua  
 
mão, a cada um que abre o coração. 
 
  E  C#m   F#m     B       G#m 
Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se  
  C#    F#m   B  E 
alegra, quando estou em tua presença, Senhor! 
 
 



L14-   JESUS FONTE DE MISERICÓRDIA 
http://www.cifraclub.com.br/catolicas/sacramento-da-comunhao/ 
 
 
D    A    Bm 
Senhor quando te vejo no sacramento da comunhão 
G     A   D  G 
Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir 
Em      G      A 
Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração 
D      A     Bm 
Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento,  
G    A  D   G 
quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem  
      Em  A   D  G (A Bm) Em 
em meio a tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas  
   A 
trevas com tua luz. 
 
D A    Bm 
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo,  
Em  D  A    F#m F#7  Bm 
Jesus o filho da rainha. Jesus, rosto divino do  
G  D  Em  A  D 
homem, Jesus, rosto humano de Deus. 
 
G      A    F#m 
Chego muitas vezes, em tua casa meu Senhor, triste,  
   Bm    Em   D 
abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão,  
 C   D  Em   G  A 
tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. 
 G      A 
Não comungo porque mereço, isso eu, ó meu Senhor,  
F#m     Bm Em      D  C 
comungo pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia  
    Em   G   A  G   A 
de mim de ti. Mas agora voltei, por favor aceita-me. 
 
 
 
 
 



L15-  OLHO EM TUDO 
http://letras.mus.br/vilma-dantas/1195889/ 
 
 

C   Am  Dm  G7    C Am       Em 
Olho, olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu,  
 Dm  G7    C  F   G7 
na terra e onde eu for, e tudo que me acontece, encontro o  
C  E7  Am  Dm     G7         C   C7 
teu amor. Já não se pode mais deixar, de crer no teu amor. 
 
 F    G7  C    Em  Am 
É impossível não crer em ti, é impossível, não te encontrar.  
     Dm    G7   C C7 
É impossível não fazer de ti, meu ideal... 
 
É impossível, na crer em ti, é impossível, não te encontrar.  
 
É impossível na fazer de ti, meu ideal... 
 
 
 
L16- AO QUE ESTÁ SENTADO 

 
  C Am  Dm    G7  C 
Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e  
 E  Am     F     G   G7 
a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, dos séculos,  
   C 
amém... 
 

 

 

 

 

 

 

 



L17-  TÃO PERTO DE MIM. 
http://www.vagalume.com.br/agnus-dei/tao-perto-de-mim.html 
 
 

C   G7  C  C7  F    G7 
Tão perto de mim, tão perto de mim.  
C C7  F Fm    C  G7 C 
Que até o posso tocar, Jesus está aqui. 
 

C   G7   C F  G7 
Falarei sem medo ao seu ouvido, contarei as coisas  
       C  C7  Dm  G7 C Am   D7 
que há em mim, e que só a Ele interessarão, Ele é o  
       G 
mais bonito para mim... 
 
 

Não busque a Cristo La no alto, nem o busque na  
escuridão. Mui perto de ti, em teu coração podes adorar o  
teu Senhor... 
 
 

Olha ao teu lado caminhando, passeando entre a 
multidão. Muitos cegos são, porque não o veem. 
Cegos de cegueira espiritual... 

 
 
 
L18-  QUEM PERDE SUA VIDA POR MIM.- Adriana 
https://www.youtube.com/watch?v=alO1VY4UVdM 
 
  D  A    Bm A G   A 
Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará,  
  D A Bm    A     G    A 
a encontrará... 
 

Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me  
encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas  
medo, eu estou aqui, eu estou aqui. 

Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, 
seus filhos por mim, me encontrará, não tenhas medo, eu  
conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi.  

Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu  
estou aqui. 



L19- CAMINHADA 
http://www.vagalume.com.br/cancao-nova/caminhada.html 

 
 
  C   Am    Dm  G7 
Alguém chama, Ele me ama, e me conduz e quer feliz. 
 C  Am    Dm   G7 
Ele fala, só escuto, para mudo e o que Ele me diz. 
 
C7   F  G7     Em 
Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao  
  Am    A7   Dm   G7 
fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas  
    Gm  C7    F 
as coisas só por mim. Por mim... vem me seguir que o  
 G7    Em   Am  A7 
caminho é da porta estreita sim porém ao acabar  
  Dm  G7      F 
junto de mim, você vai entender porque é bom, é  
G7  C 
bom servir. 
 
Ele quer uma resposta todo dia de você irmão, é difícil a 
caminhada, e por isso ele lhe estende a mão. 
 
 
 
L20- SEJA ENGRANDECIDO 
https://www.youtube.com/watch?v=DfmtEMZ6ILU 
 
 G9    Bm      C 
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da  
Am  D D7 G       Bm 
minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus  
C   Am   D D7 
lábios sempre te exaltarão. 
  
     G         Em    C    Am 
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és  
 D   (G) 
Senhor.(2x) 
 G  Em    C  Am   D  (G) 
aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor!(2X) 
 



L21-  UTOPIA 
http://www.cifraclub.com.br/ze-vicente/utopia/ 
 
  D  G    D     G 
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança  
 D    A7    Em   A7 
brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a  
 Em    A7     D 
roseira de novo florir, eu vou cantar.  
 
Quando as cercas cairem no chão, quando as mesas se  
 
encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que  
 
cercam os jardins, destruidos entao os jasmim, vão  
 
perfumar. 
 
   A  G  D  A  D 
Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo,  
   A    G       D  A7 
no olhar do homem a certeza de irmãos, reinado  
 D 
Do povo! 
 
 
Quando as armas da destruição, destruidas em cada nação,  
 
eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão,  
 
assinado so no coração, vai triunfar.  
 
Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira nao mais  
 
existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais  
 
ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. 
 
 
 
 
 
 



L22-  LOUVOR DA CRIAÇÃO. 
 
 D    F#m  G  Em 
Javé o nosso Deus é poderoso, seu nome é grande em  
Em           A    D       F#m  G 
todas as nações. Da boca das crianças pequeninas tirastes  
Em   A7 
O louvor das multidões. 
  Bm        F#m 
Quando olho para o céu, vejo as obras de tuas mãos,  
  Em   A 
meu Senhor, quero louvar.  
D Bm  G   Em    
Aleluia, aleluia.  
 
Olhando o firmamento que criaste, quem é o homem para  
Merecer. Um mundo de esplendor e tanta glória, e o teu  
amor a cada amanhecer. 
 
 
 
L23-  BASTA QUERER. 
http://www.cifraclub.com.br/padre-marcelo-rossi/basta-querer/ 

 
 
G9    D\C  G9   D\C  G9 
Meu pensamento, vive em você, a luz do meu viver,  
 C G9    D\C   G9  D\C 
Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa  
 G9  C G\B 
perguntar. Te amo. 
Am  G\A G9  D9 Am  G\A 
Há um clima todo diferente, que aquece e mexe com o  
 C  D9 
coração da gente. 
G9           D9        Am 
É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por  
  C   D9 G9    D9 
inteiro, teu é meu coração. E ao teu lado, eu sempre  
  Am     C   D9 
sigo, já há mais talvez, basta querer pra te ver, outra  
Em  D9  C  D9 
vez. 



L24-  PODES REINAR 
http://www.vagalume.com.br/agnus-dei/podes-reinar.html 
 
 
 G       D 
Senhor eu sei que é teu este lugar, todos querem te 
 C    G   D7    G 
adorar, toma a tua direção. Sim ó vem ó Santo Espírito, os  
 D    C   A7  D 
espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. 
 
D7  G  G7  C    Cm G   Em 
Podes reinar Senhor Jesus ó sim. Teu poder, teu povo  
 Am D7      G  G7      C 
sentirá. Que bom Senhor saber que está presente  
Cm  G     D7  G 
aqui. Reina Senhor neste lugar. 
 
 
Visita cada irmão ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e  
 
razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas,  
 
glorifica o teu nome ó meu Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L25- CONFIA EM MIM- vida reluz 
https://www.youtube.com/watch?v=AdVgjA-1B2w 

 
 
A9   D      E      A9 
Vem que a tempestade já não pode tem abalar. A  
 D   E       C# F#m    D 
segurança em tu barco encontrarás, confia em mim, o meu  
Bm7     E 
amor te abrigará. 
 
A9   D     E      A9 
Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu  
 D   E       F#m   D  Bm7 
entendo tudo que te aconteceu, ainda é tempo de voltar  
     E    E4 
para o teu Deus. 
 
   A9             C#7 
Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor  
 F#m D7+   Bm     D          E  A9   
quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega- 
 C#7      F#m 
te então, farei morada em teu coração.  
 A9  D  A9    D  
E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no  
F#m   F#m\F  F#m\E    F#m\Eb  A9 
silÊncio teu, eu irei te consolar, nos braços meus,  
 Dm7   A9    C#7  F#m F#m\Eb 
descansarás, forças te darei,  
A9 E    D7+ 
forças te darei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L26 -   GRATIDÃO- adoração e vida 
http://www.cifraclub.com.br/ministerio-adoracao-vida/gratidao/clj.html 
 
Bb  F  C    Dm  Gm 
1.Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido  
Bb   C  F  C  Dm Gm    Bb 
diante deste altar, seu valor é maior que tudo, nada poderá  
 C Bb    C7 
se igualar. 
 
F      Dm         Gm 
Te adorarei com todo meu ser, quando estou mais perto de  
  Dm     C  F   Dm 
ti, fortaleces o meu viver, te exaltarei com meu coração,  
   Gm   Dm   C 
majestade estou aqui, para te render meu amor, minha  
 F 
gratidão. 
 
 
2.A quem irei se tua voz é vida? 
 
Tua presença é tão clara e tão forte como o sol. Sou feliz  
 
porque sei que vivo estás, tudo que me resta é te amar. 
 
C#  G#   C#    Eb     F    Eb 
Levantarei minhas mãos, minha adoração irá tocar o céu.  
C#   Eb    C4    C 
Forte cantarei, te adorei, pão da vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L27-   DIANTE DA TUA PRESENÇA 
http://www.cifraclub.com.br/walmir-alencar/em-teu-altar/ 
 
 
E9     G#m    A9      C#m B 
Diante da tua presença me encontro Senhor, Seus infinito.  
E    G#m    A9 E 
O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar  
  G#m   A9   C#m   B    E 
tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço, que minha  
  G#m   A9 
história é nada sem o teu amor. 
 
 
  G#m  C#m   F#m 
Por isso, venho te buscar, porque eu preciso meu Deus em  
 B4  B G#m  C#m   F#m 
teus braços estar, morar em teu coração, e entregar-me a  
  C#m  B 
ti, inteiramente.  
 
 
 G#m A9 B E  G#m A9   B 
Me abandonarei em ti Senhor, em ti repousarei, a tua  
 A9  E  G#m   A9  G#m 
ternura me acolhe, um refugio seguro encontrei, o meu  
 A9     B      E      G#m     A9 
coração venho a ti render, toma o meu ser, meu querer,  
 B A9   E  G#m  A9 
recebe Senhor minha vida como prova viva de amor, em  
 C#m     B   E 
teu altar Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L28-  VOU CANTAR 
https://www.youtube.com/watch?v=uiARruvUSQg 
 
 
D7      G  D    F#m              G          F#m                G          D          A7  

Vou cantar Entoar um canto novo Vou sair chamar o povo, pra louvar aleluia!   

D7      G          A            F#m         G       D          A7     D7  

Assim toda criatura Nossa terra sol e lua  Vão louvar e cantar...  

 

             G     Em               F#m      Bm  G          A7                  D   D7  

Se alguém te louva em silêncio Tu acolhes Ó Senhor, sua oração  

             G     Em               F#m      Bm  G            A7                 G     Em      D  

Se alguém entoa um canto novo Tu acolhes Ó Senhor sua canção Aleluia!  

 

É feliz quem em ti , fez a morada Vida nova outra casa pra ficar Aleluia!   

Tu preparas mesa farta e alimentas pra jornada Dando amor, luz e paz...  

 

O nascer, de uma aurora radiante Vai dourando a cada instante Os trigais, aleluia!  

Os pequenos e sofridos, nos teus braços acolhidos Vão louvar e cantar...  

 
 
 
 

L29- AH! DOCE COMUNHÃO 

 
 G  D\F#     Em     C 
Tão perto, tão certo, de ti Senhor, do teu amor, eu desejo  
    G  Am  D 
estar, te adorar, glórias ao criador. 
 
Tão perto, tão certo, te espero, te quero, todas as manhãs,  
 
no entardecer, noites adentro eu vou... 
 
G  D\F# Em       C  G   Em 
Ah! Doce comunhão, no partir do pão, posso te encontrar e  
 D  G 
de novo repousar, poder te abraçar, pode falar Senhor, te  
 
amo meu Senhor... 



L30- O TEU AMOR ME SUSTENTARÁ- COM. SHALOM 
http://www.cifraclub.com.br/missionario-shalom/teu-amor-me-sustentara/ 
 
 
 

G                G4          G        G4 
Bem mais do que eu mesmo me conheces 
    G             Em7               D 
Tu sabes dos segredos do meu coração 
    F                               C 
Tu sabes de minhas dores, de meus planos 
    Am              C               D 
Me conheces como a palma de Tua mão 
 
     G        G4             G     G4 
Esteja eu no mais profundo abismo, 
     G             Em7           D 
na terra mais distante ou no imenso mar, 
  F                  C            Am              C         D 
Esteja eu no vale tenebroso ou em Teus átrios a Te louvar... 
 
 
        C              D7/C      Am7        C          D 
O Teu amor me sustentará, a Tua graça não me faltará 
        Em     Em7M     Em9        A7 
Como um selo gravado em meu coração, 
       Am7           C         D 
Tua vontade em mim se cumprirá 
        C             D7/C        Am7   C        D 
O Teu amor me sustentará, a Tua graça me bastará 
         Em       Em7M        Em9         A7 
Atravessarei os desertos, subirei as montanhas 
      Am7                   D         G 
Se preciso for, pra Te seguir, Senhor... 
 
 
       F                          C 
Já não sou mais chamado um servo Teu 
      G                  D 
Mas amigo escolhido por Ti 
           F                      C 
Sei que o meu coração é do amado meu 
      G                 E 
Para sempre o hei de seguir 
 

 

 



L31- A PRIMEIRA QUE COMUNGOU- TOCA ASSIS 
http://www.cifraclub.com.br/toca-de-assis/a-primeira-que-comungou/ 
 
 

A9                                     C#m 
A primeira que comungou foi a Virgem Maria 
D                               E4   E7 
A primeira que recebeu Jesus no coração 
A9                                     C#m 
A primeira que anunciou foi a Virgem Maria 
D                                 E4      E7 
E gerou na fé o Profeta que de Isabel nasceu 
A9                                     C#m 
Foi por ela que aconteceu a primeira adoração 
    D                     Bm               E4    E       E4    E 
E quando os magos a encontraram houve a primeira grande 
exposição 
 
A9 A7+              C#m              G 
Mãe,   capela do santíssimo Sacrário do amor 
Bm                  E 
Expõe para nós teu filho 
Bm                   E 
Expõe para nós teu filho 
 A9 F#m              C#m            G 
Mãe,    capela do santíssimo Morada do Senhor 
Bm                  E 
Expõe para nós teu filho 
Bm                  E 
Expõe para nós teu filho 
Bm             E          F#m E D/A F#m E D/A 
Primeiro ostensório do Senhor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L32-   TUDO É DO PAI- para filho pródigo 
https://www.youtube.com/watch?v=s6jGTD-wrRk 
 
 

     A              E/G#         F#m7   F#m7/E 
Eu pensei que podia viver por mim mesmo 
       Bm                 Bm/A 
Eu pensei que as coisas do mundo 
     E 
Não iriam me derrubar 
     A9         E/G#         F#m    F#m/E 
O orgulho tomou conta do meu ser 
     Bm       Bm/A         E 
E o pecado devastou o meu viver 
      D              E 
Fui embora, disse ao Pai: 
               C#m    F#m 
-Dá-me o que é meu! 
        Bm             E        A9     A7 
Dá-me a parte que me cabe da herança! 
         D              E        C#7    C#/F    F#m7 
Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado 
          Bm              E 
E hoje eu sei que nada é meu 
          A9 
Tudo é do Pai. 
 
D/F#          A9 
     Tudo é do Pai! 
          E/G#            F#m7 
     Toda honra e toda a Glória, 
     F#m7/E     Bm        Bm/A             E 
     É dele a vitória alcançada em minha vida. 
D/F#          A9 
     Tudo é do Pai! 
            E/G#         F#m7 
     Se sou fraco e pecador, 
             F#m7/E            Bm 
     bem mais forte é o meu Senhor 
            E          A9   D/E 
     Que me cura por Amor! 

 
 



L33- LIVRE ACESSO- ELIANA RIBEIRO 
https://www.youtube.com/watch?v=P-ama5i-MTY 

 

G9                      D/G 
Eu abro as portas do meu coração, 
   Am                  D    D/F# 
Te dou livre acesso Senhor. 
   G9                      D/G 
Eu abro as portas do meu coração, 
   Am     Am/G              D 
Te dou....          livre acesso.  (2x) 
 
C           D            Em   C     D        Em 
  Pois com teu braço forte   realizas  prodígios, 
C           D             G    D/F#  Em   Am      Am/G        D 
  Pois com teu braço   forte Senhor      me ergues do  chão. 
 
C           D              Em   C    D        Em 
  Pois com teu braço forte   realizas prodígios, 
C          D                G     D/F# Em   Am        D          G 
  Pois com teu braço   forte Senhor       me ergues do  chão 
 

 

 
 
L34- AO TEU ENCONTRO- ELIANA RIBEIRO 
http://www.cifraclub.com.br/eliana-ribeiro/ao-teu-encontro/ 
 
 
 

G9         G9/E   D9    D   G G4 G 
O meu coração tem sede de amar 
              G9/E       D9       D   G G4 G   (na2x G G/B) 
Vim ao teu encontro ansiosa em Te adorar (2X) 
 
    Cmaj7     B    B/D#  Em    D4  D     Cmaj7 
Meu Deus, eu creio e adoro, espero e Te amo 
Bm   Am7   D9          G9   G9/F G/B 
Por aqueles que não Te amam 
  Cmaj7  B      B/D#   Em    D4     D   Cmaj7  Bm 
O Céu se faz presente aqui e olhas para mim 
           Am7   C/D    G9  Cmaj7  G 
Por que me amas sem igual. 



L35- AMAR-TE MAIS 
https://www.cifraclub.com.br/catolicas/amar-te-mais/simplificada.html 

 
E               A         B7 
Amar-te mais que a mim mesmo 
E                        A      B7 
Amar-te mais que tudo que há aqui 
E                       A 
Amar-te mais que aos mais queridos 
F#m              A   B7     E 
Amar-te e dar a vida só por ti (x2) 
 
E                 B      A 
     Com minhas forças, 
               E                B 
Com minha  alma, de todo coração 
          E               A 
Viverei eu, só pra ti amar 
          F#m           A 
  ........Amar-te, amar-te, 
F#m              A   B7     E 
Amar-te e dar a vida só por ti. (x2) 

 
 
L36-  VEM SENHOR JESUS. 
https://www.youtube.com/watch?v=OxDl0zVdFx8 

 
A9      E    F#m    C#m          D7+ 
Vem Senhor Jesus o coração já bate forte ao te ver. A tua graça  
 Bm  C#m  Bm     E  D  E 
hoje quero receber, sem a benção do Senhor, não sei viver... 
A9       E    F#m               
Vem senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz 
C#m  D7+   Bm   C#m 
lembrar, a multidão Lá no caminho a te esperar, vem ó  
Bm    E     D\E 
Santo de Israel, passar também neste lugar... 
 
D7+   E\D     C#m  F#m  D7+ 
É o rei a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus o  
  E   C#m   F#m 
Nosso mestre e rei, bem aqui tão perto se deixa encontrar, 
  D7+   A   Bm    E7   A 
diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. 
 



L37 – O MILAGRE DESSA COMUNHÃO- Walmir Alencar 
http://www.cifraclub.com.br/walmir-alencar/o-milagre-desta-comunhao/ 
 
E9           A9            E    B9 
Quanto amor existe neste altar! 
E           A         B       E/G# 
Tanta vida para celebrar 
A                  B/A  G#m                    C#m 
Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração 
F#m         A6/B        E     E/G# 
E em cada detalhe veio preparar 
A           B/A      G#m          C# 
Flores para enfeitar, velas para iluminar 
F#m7         A/B         E      B7 
Tudo enfim pra celebrar 
 
   E     C#m    G#m  C#m 
O amor maior chegou assim 
F#m          E/G# 
Se fez servo para o outro 
A            A/B             B 
Deu sentido ao nosso encontro 
G#m     C#m    G#m7       C#m 
Nossa união, o vinho e o pão: 
F#m       A/B                  E                 
Eis o milagre desta comunhão 
 
Quanta harmonia neste altar! 
Tanta vida para celebrar 
Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou 
E em cada ensaio veio preparar 
Instrumentos pra tocar, vozes para entoar 
Tudo enfim pra celebrar 
 
Quanta história existe neste altar! 
Tanta vida para celebrar 
Homem que se consagrou, sacerdote se tornou 
E em cada momento traz o céu a nós 
Desde jovem decidiu ao Senhor se abandonar 
Tudo enfim pra celebrar 
 

 



L38-  UM DIA ESCUTEI TEU CHAMADO- VOCACIONAL 
https://www.youtube.com/watch?v=zyQCKrFODhc 
 
 
 D    A   Bm 
1Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no  
A  G  D   G   D 
coração. Deixei desse mundo as promessas, e fui bem  
 A       A7    D 
depressa, no rumo da tua mão. 
 
 
 D7    G    A 
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada,  
G   D  D7     G 
meu guia meu fim. No grito que vem do teu povo,  
   D  A7   D 
te escuto de novo, chamando por mim. (2x) 
 
 
 
2- Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro, do reino  
 
de paz e amor.  
 
Nos mares do mundo navego, e às redes me entrego,  
 
tornei-me teu pescador. 
 
 
 
 
3-Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno, com a  
 
força que vem de ti.  
 
A cada momento que passa, revivo esta graça, de ser teu  
 
sinal aqui. 
 
 
 
 



L39-  SALMO 22- BOM PASTOR 
https://www.youtube.com/watch?v=5prkEe31o3Q 
 
 
 C   Am   F Fm  C 
Pelos prados e campinas, verdejantes eu vou.  
 Em    F  G7 
É o Senhor, quem me leva a descansar.  
 C    Am   F Fm  C 
Junto as fontes de águas puras, repousantes eu vou.  
 Em   F  G7 
Minhas forças o Senhor vai animar. 
 
 
 F G7  C   Am      Dm 
Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha  
G7  C7  ( C ) 
vida faltará. (2x) 
 
 
 
Nos caminhos mais seguros, junto Dele eu vou,  
 
e pra sempre o seu nome eu honrarei.  
 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou.  
 
Segurança sempre tenho em suas mãos. 
 
 
 
Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou,  
um lugar em sua mesa me preparou.  
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz,  
e transborda a minha taça em seu amor. 
 
 
 
Com alegria e esperança caminhando eu vou.  
Minha vida está sempre em suas mãos.  
E na cada do Senhor, eu irei habitar,  
e este canto, para sempre irei cantar. 
 



L40-  QUERO APRENDER TEU FALAR. 
http://www.cifras.com.br/cavaquinho/padres/fabio-de-melo-missao-de-profeta 
 
 
E    G#m  A9   A\B 
Quero aprender teu falar, no teu livro aprender a lição.  
E    G#m  A9   A\B 
Minha canção vou cantar no compasso do teu coração. 
 
 E    G#m      A9 
E teu nome eu irei proclamar e enquanto eu viver  
     A\B  E   G#m 
falarei do teu reino. E no coração da humanidade  
  A9    B7 
quero estar semeando o amor.  
A  Am  E  A9   B7 
Ensinando o perdão, comungando teu pão...  
 E     G#m   A9 
que do céu nos envias pra ser alimento e certeza de  
 A\B   E    G#m  A9 
vida eterna, e no santo milagre de amor, tu te tornas  
   A\B 
presente entre nós.  
A Am  E    A9  A\B  
Obrigado Senhor, obrigado Senhor... 
 
E    A9   B7   E 
Quero sentir tua mão, quando a dor me fizer prisioneiro,  
E    A9   B7    E 
nunca quero me esquecer, que ao teu lado sou muito mais  
 E    G#m  A9   A\B 
eu. Quero ser firme na fé, ser humilde saber compreender,  
E     G#m   A9    
não olhar para trás nem temer, sempre ouvindo tua voz  
 A\B 
que ensina. 
 

 
 
 
 
 
 



L41-  A TI MEU DEUS 
https://www.youtube.com/watch?v=xRgplM6om6g 

 
  E    F#m    B7 
A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, 
  A   E  B7  E  E7  A  
meu olhar, minha voz. A ti meu Deus, eu quero oferecer,  
  Am   E   B7    E A E 
meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. 
  
       A   E 
A tua ternura Senhor, vem me abraçar. E a tua  
    C#m   F#m  A  Am 
bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor,  
   E   C#m F#m   B7 
e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de  
      E  A E 
tuas mãos. 
 
A ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao  
sofredor, vou servir e esperar. Em ti Senhor, humildes se  
alegrarão, cantando a nova canção, de esperança e de paz. 
 

 

L42-  SEM CORAÇÃO 
http://www.vagalume.com.br/padre-jonas-abib/sem-coracao.html 
 
D   F#   Bm   D7 G  Em 
Eu ando pelas ruas sem meu coração, as luzes dessa noite  
  A7      D  F#m   Bm    D7 
não me prendem mais. Deixei-o no sacrário apos a comunhão e  
G   Em   A7          D7 
trago em meio peito a mais profunda paz. 
 
 G  A7           F#m Bm    Em 
Ó meu Jesus que posso mais buscar, depois de abandonar  
 A7   D   D7    G  A7  F# 
meu ser em suas mãos. A tua luz eu quero irradiar de  
Bm   G  A7   D 
dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos. 
 
Você nao tenha medo de vier assim, trocando a vida inteira por  
um grande amor. Pois tudo na vida sempre tem um fim, so é  
perene a vida que vem do senhor. 



L43- COMO ÉS LINDO 
https://www.youtube.com/watch?v=aZPjnYIHFUQ 

 
 
D     F#m  Bm  G  A 
Que bom Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a  
D  Bm    F#m G    A 
tua casa. Sentar-me contigo, e partilhar da mesma mesa.  
 
D F#m  Bm F#m   G   A7   D 
Te olhar, te tocar, e te dizer meu Deus como és lindo. 
(2x) 
 
 
Ó meu senhor, sei que nao sou nada, sem merecer fizeste  
em mim tua morada. Mas ao receber-te perfeita comunhão  
se cria. 
Sou em ti, és em mim, minh’alma diz meu Deus como  
és lindo. (2x) 
 

 

 

 

L 44 – TUA SANTIDADE 
https://www.cifraclub.com.br/emanuel-stenio/tua-santidade/ 

 
 
   E               E9             A9 
Estamos reunidos aqui pra te louvar, Senhor 
   E               E9              A9 
Estamos reunidos aqui pra te exaltar, Senhor 
 
     E/G#  F#m7            C#m7      B/D#  E                  B/D# 
Te bendi - zer, te glorificar e proclamar: outro Deus não há! 
            F#m7        C#m7            B/D# E              B/D# 
 Te engrandecer, pronunciar palavras de a mor para te alegrar 
      F#m7         C#m7        B/D# E                    B/D# 
Te adorar e reconhecer    a    ação da tua força e poder 
          F#m7        B7           A9 
Na tua presença declarar tua santidade, tua santidade! 
 

 

 



L45- VOU CANTAR TEU AMOR.- Pe Fabio de Mello 
http://www.cifraclub.com.br/catolicas/vou-cantar-teu-amor/ 
 
 
     E        G#m          A          B 
Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol 
       G#m    C#m         F#m                B7       E   (B7) 
Eis-me aqui Senhor, vem abrir as janelas do meu coração 
       E       G#m     A         B 
E então falarei, imitando tua voz 
         G#m    C#m       F#m                  B7      E   (B7) 
Creio em ti Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar 
 
 
       E                           F#m                  B7 
Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz 
      E                   C#m            F#m                 
Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o  
   B7 
mundo ensina e cantar 
E                      B7              C#m                 G#m 
Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar 
nossa fé 
A                        E            F#m                     B7 
Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem 
sonhar 
E                             B7              C#m              G#m 
Pra realizar o que o Mestre ensinou, viemos cear, 
restaurar o coração 
A                    E              F#m    B7    E  B7 
Fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar 
 
 
Celebrar meu viver pra no mundo ser mais 
Faz de mim Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz 
Comungar Teu viver neste Vinho, neste Pão 
Quero ser Senhor, novo homem nascido do Teu coração 
 
 

 


