
 

 

 

05 MÚSICAS DO ALESSANDRO VILAS BOAS  
Cifras selecionadas por Eduardo Feldberg para a videoaula de violão: 

“Aprenda 05 Músicas do Alessandro Vilas Boas” – Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg 
 

 
 

 01) Todas as músicas foram adaptadas para a tonalidade C e, em alguns casos, simplificadas para facilitar a execução; 

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

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

 04) Caso as músicas fiquem numa tonalidade muito aguda 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. 

 
 

 

1. O CARPINTEIRO 
 

MÚSICA TODA:  Am G F F  
 
 
Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti 
Nas asas do Teu amor 
Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti 
Nas asas do Teu amor 
 
Como eu amo Teu nome 
Tens o nome mais lindo que eu conheço 
Como eu amo Teu nome  
 
Qual é o som, qual é o som  
Quando Deus desce na terra 
Qual é o som, qual é o som 
 
Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta.  
O carpinteiro batendo a porta 
 
 
 

2. DEIXA QUEIMAR 
 

MÚSICA TODA:  C G Am F  
 

 
 Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou 
 Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés 
 
 Eu tenho fogo cerrado em meu peito 
 Que não me dá descanso eu não tenho descanso 
 
 
 Deixa queimar, deixa queimar (3X) 
 Larará, larararará  (3X) 
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3. SER MUDADO 
 

MÚSICA TODA:  Am C G G  
 
 
Ei, Jesus, será que é pedir demais 
Nova fome, uma nova paixão por Ti 
Não é que eu não seja grato 
Por tudo que tens feito em mim 
Mas meu coração tem chorado por Ti 
O meu coração tem clamado 
 
Ser tocado por tua glória é o meu desejo 
É o que eu mais quero Deus 
Ser mudado por tua face é o meu anseio 
É o meu maior prazer 
 
Não é que eu não seja grato 
Por tudo que tens feito em mim 
Mas meu coração tem chorado por Ti 
O meu coração tem clamado 
 
Eu não trouxe nada pra mesa 
Eu não trouxe nada pra mesa 
Apenas uma fome e uma sede 
Apenas uma fome e uma sede 
 
Eu nunca olhei pra alguém 
Como eu olho pra Ti 
Como eu quero a Ti, Jesus 
Casa comigo, casa comigo, Jesus 
 
 
 

4. QUERO CONHECER JESUS 
 

1ª PARTE DA MÚSICA: F G Am G 
 2ª PARTE DA MÚSICA: F F Am G 
 

 
F   G 
O meu orgulho me tirou do jardim 
Am   G 
Tua humildade colocou o jardim em mim 
F                                  G  Am G 
E se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia 
F    G 
Pois o amor não se compra, nem se merece 
Am  G 
O amor se ganha, de graça o recebe 
F  G  
Eu quero conhecer Jesus.  
Am  G 
Eu quero conhecer Jesus  
 

F   Am  G 
Yeshuuuuua......... Aaaaaaaaaa.......... Aaaaaaaaaa 
F    Am G 
O meu Amado é o mais belo entre milhares e milhares    

 



 
 

5. O FOGO NUNCA DORME 
 
 
Am   F 

 Existe um trono colocado no mais alto lugar 
 Am   F 
 Rodeado de anjos, onde Deus reina 
 
 Am   F 
 E a minha vida Ele governa 
 Am   F 
 E a minha vida Ele governa 
 
 C    Am G F 
 E esse Rei veio a mim com seus olhos em chamas 
 C  Am  G 
 E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse 
 
  F   Am  C 
  O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará não 
  F   Am  C 
  Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido 

 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

“Bendito seja o Teu nome glorioso. A Tua grandeza está acima de toda expressão de louvor.” Ne. 9.5 
 

 

 

 

 

Visite meu site: www.eduardofeldberg.com.br 
Inscreva-se no meu Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg  
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