
 

 
 

 

05 MÚSICAS DO MORADA COM OS MESMOS ACORDES 
 

Cifras selecionadas por Eduardo Feldberg para a videoaula de violão: 
“05 Músicas do Morada com os Mesmos Acordes” – Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg 

 
 

 1) Todas as músicas usam a “Batida de 07”, que ensino na aula “A Batida mais Útil do Mundo”, disponível em meu canal; 

 2) Se quiser incrementar as músicas, assista a aula “Arranjos de Violão para Músicas em Sol”, disponível em meu canal; 

 3) Se as músicas ficarem numa tonalidade ruim para você, assista a aula “Como Usar o Capotraste”, disponível em meu canal, onde 

ensino a mudar o tom da música de uma forma muito fácil; 

 4) Algumas músicas foram simplificadas, para facilitar a execução; 

 
 

1. PARA QUE ENTRE O REI – MORADA (04 Acordes: Em, C, G, D - Mesma sequência a música toda) 

 
Em   C  G  D 
Para que entre o Rei, Jesus o Rei da Glória eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
Em   C  G  D 
Para que entre o Rei, Jesus o Rei da Glória eu abro o meu coração, eu abro o meu coração 
Em   C   G D 
Quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei 
 
 

2. UMA COISA – MORADA (04 Acordes: Am, G/B, Em, D – Mesma sequência a música toda) 

 
Am  G/B  Em   D 
Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida    
Am  G/B  Em   D 
Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida 
Am       G/B 
Nós adoramos aquele que faz vento aos Seus anjos  
Em   D 
Nós adoramos aquele que faz fogo aos Seus ministros 
Am   G/B 
Somos Seus ministros, não negue o Seu fogo.  
Em  D 
Somos Seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. 
 
 

3. SÓ TU ÉS SANTO – MORADA (05 Acordes: G, C, Em, G/B, Am) 

 
G   C 
Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também 
G/B   C 
Tu és o único motivo que me fez chegar 
G    C 
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três, ou mais 
G/B    C 
Encontre meu coração disposto a queimar por Ti 
G/B    C  G/B    C 
Todos os versos e canções que eu conseguir cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar 
Em    C  Em   C  
Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém 
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G   C 
Só Tu és Santo. Só Tu és Santo.  
G/B   Am  G/B   C 
Não há outro como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus 
 
 

4. PRA ONDE EU IREI (06 Acordes: G, G/B, Em, C, Am, Bm) 

 
G    G/B   Em   C 
Ele abriu mão de Sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou 
G    G/B   Em   C 
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão 
Am    G/B   C   G/B 
Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide 
Am    G/B   C   D 
Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai 
C    Em    C   D 
E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais 
C      Em   Bm 
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna 
 
 

5. É TUDO SOBRE VOCÊ – MORADA (05 Acordes: G, Em, D, C, Bm) 

 
Em    G 
A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra 
Em    G   D Bm C 
A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é Você. É Você 
Em    G 
A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado 
Em    G   D Bm C 
O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é Você. É Você 
C  D  Em  G 

 Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória 
C  D  Em Bm 

 Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar  
  C   (D) Em Bm  
 Então me tira o medo que me faz dizer Moisés suba em meu lugar e me faz entender 
 C    Em  Bm  
 Que a tempestade é você a chuva forte é você, o vento forte é você, que me faz tremer as pernas 
 C    Em Bm 
 A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você 
 

 
 ACORDES UTILIZADOS: 
 

      
 

 
“O Senhor me salvou, e por isso eu o louvarei em Sua Casa todos os dias da minha vida com instrumentos de corda.” Is. 38:20 
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