05 LOUVORES NO UKULELE
Cifras selecionadas por Eduardo Feldberg para a videoaula:
“Aprenda 05 Louvores no Ukulele Sem Nunca Ter Tocado na Vida” – Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg

1. DEUS ME AMA – MARIANA VALADÃO (02 Acordes: G e C - Mesma sequência a música toda)
G
C
Mesmo sendo assim, pobre pecado, Deus me ama
G
C
Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama
G
C
Se estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa de me amar
G
C
Sem o Teu amor, sem o Teu perdão o que seria de mim
G
C
Deus me amou tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar
G
C
Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional
G
C
Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim

2.

VITÓRIA NO DESERTO – ALINE BARROS (04 Acordes: G, D, Em e C a música toda)
Quando a noite fria cair sobre mim e num deserto eu me encontrar
Me vi cercado por egípcios e por faraó sendo impedido de prosseguir
Sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o Teu fogo cairá sobre mim
E me levará a em Ti confiar. E me levará a em Ti confiar, então eu direi
Então eu direi: ô, ô, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em Tua presença
Por isso eu pulo, pulo, pulo, pulo, pulo na presença do Rei
Por isso eu corro, corro, corro, corro, corro na presença do Rei

3.

DEIXA QUEIMAR – ALESSANDRO VILAS BOAS (04 Acordes: G, D, Em e C a música toda)
Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou
Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou
Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés
Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés
Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso
Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar

4.

CELEBRAI COM JÚBILO AO SENHOR (04 Acordes: G, Em, C e D a música toda)
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da Terra
Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos
Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade
E a sua fidelidade, de geração, a geração
Aleluia, glória e aleluia
(4X)

5.

SENHOR TE QUERO - VINEYARD (04 Acordes: G, D, Em e C)
G
C
Em
D
C
Eu te busco, te procuro, óh, Deus. No silêncio tu estás
G
C
Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim
Em
D
C
Conhecer-te eu quero mais
G
D
Em
C
Senhor te quero, quero ouvir tua voz
G
D
C
Senhor, te quero mais
G
D
Em
C
Quero tocar-te tua face eu quero ver
G
D
C
Senhor, te quero mais
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“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

