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Amigo sol, amigo sol
O Jacaré
(D Bm G A)
O jacaré mora na lagoa...
O jacaré, com a sua boca grande
come o quê...?
Como passarinho...
E os peixes do rio...
Como gavião...
Não me come não seu jacaré.
Jacaré, larga do meu pé que tem chulé...
Não me come não seu jacaré.
Porque tem chulé!
Volta a nadar, na sua lagoa...
Volta a comer, os seus bichinhos...
Porque eu amo você com muito
carinho jacaré...
Amigo jacaré, jacaré, jacaré...

D
Bm
Do coração do meu senhor...
Em A7
D
D7
Do seu pulsar os seus raios de amor
G
Gm
Amigo sol, amigo sol
D
Bm
Do coração do meu senhor...
Em A7
D
Do seu pulsar os seus raios de amor
A Prece
D
Bm
O pai nunca dá a pedra
Em
A7
Ao filho que pede pão
F#m
Bm
É Jesus quem nos ensina
G
A7
O recurso da oração
D
Bm
Pai Nosso que estás no céu
Em
A7
Abençoa o meu coração
F#m
Bm
Que eu aprenda a ser melhor
G
A7
E amar o meu irmão

A Casinha
D
A7
Eu tenho uma casinha que é assim,
assim
A7
D
A7
D
Eu bato na portinha assim, assim,
assim!
D
A7
E pela chaminé a fumaça sai assim,
assim
A7
D
A7
D
Eu ando na casinha assim, assim,
assim!

Cativar
(D Bm G A) ou (C Am Dm G)
Uma palavra tão linda
Já quase esquecida
Me fez recordar.
Contendo sete letrinhas
e todas juntinhas se lê cativar.
Cativar é amar, é também carregar,
Um pouquinho da dor
Que alguém tem que levar.
Cativou, disse alguém,
Laços fortes criou.
Responsável tu és pelo que cativou.

O Sol
D
O sol nasceu pra mim
A7
E fez assim: tchi, tchi, tchi, tchi...
A7
E irradiou: tchi, tchi, tchi, tchi...
D
A7
A sua luz...
D
O sol nasceu alegre
A7
E o dia alegrou: tchi, tchi, tchi, tchi...
A7
E irradiou: tchi, tchi, tchi, tchi...
D
D7
A sua luz...
G
Gm

(D Bm G A) ou (C Am Dm G)
Num deserto tão só,
Entre homens de bem,
Vou tentar cativar,

Viver perto de alguém. Lá lá ia...
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Na Fazenda
D
Na fazenda
A7
Pato tem (quém, quém),
A7
Tem um cão (au, au),
A7
D
Tem perus (glu-glu-gu-gu),
D7
Carneiros brancos
G
Como algodão,
D
E ainda tem
A7
D A7 D
Um galo valentão (cocoricó)
D
A7
Tem um gato angorá (miau)
A7
E passarinhos
A7
D
Sempre a cantar (piu-piu-piu).
D7
Quando o zebu
G
Se põe a mugir,
D
A7
D A7 D
A casa ameaça até cair.
D
A7
Bem cedinho, de manhã,
A7
D
Quando o sol levantar,
D7
G
A bicharada vai acordar,
D
A7
D A7 D
É hora da fazenda trabalhar!

A7
Tropeça aqui, ô ô
D
Cai acolá
A7
E de novo levanta
D
E começa a cantar
Deus faz crescer o capim
D
A7
Deus faz crescer o capim
D
Deus cuida dos passarinhos
D7
G
Deus não se esquece das flores
D
A7
D
Das frutas, dos coelhinhos
A7
Foi ele quem fez o galo
D
Galinha com os pintinhos
D7
G
A vaca, o boi e o cavalo
D
A7
D
E o meu bonito cãozinho
Conhecereis a Verdade
Intro: D G D G D G A7
D
A7
Conhecereis a Verdade, e ela vos libertará
Bm
G
E toda algema, se dissolverá
Em
A7
D A7
Com o trabalho que exercita o amor

Dê um sorriso

Bm
G Bm
G
Não basta descobrir e não produzir
A7
Bm
G
Com o exemplo, a Verdade divulgar
Bm
G
A7 Bm
Para consolar e conduzir
G Em A7
Conduzir
Bm (Bm G)
e conduzir...
e conduzir...
e conduzir...

D
A7
Dê um sorriso só
D
Sorriso aberto
A7
Sorriso certo,
D
Cheio de amor
A7
Quem tem Jesus
D
Gosta de cantar
A7
Está sempre sorrindo
D
Mesmo quando não dá
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Pensamento
D
Eleve o seu pensamento
Vá se encontrar com Jesus
G
D/F# Bm
Estradas floridas de amor de paz
Em
A
D
Chuvas de estrelas de luz
D
Sinta a leveza do ser
Sinta o perfume no ar
G
D/F# Bm
Sinta a presença do amor a envolver
Em
A
D
Todo o seu caminhar

A
separar
D
D7+
Em
Amor, amor, que nunca vai nos
A
Separar
O Mundo

A prece, apresse!
D
A7
A prece eleva o coração,
D
O coração, o coração
A7
A prece está também nesta canção
D D7
Dim, dom, dom, dom, dom, dom
G
D
É importante acreditar
A7
D D7
Tenha a fé pra cultivar
G
D
Na oração a luz se faz
A7
D
E encontramos paz

D
A7
O mundo pode ser melhor
Melhor, melhor, melhor
A7
D
O mundo pode ser melhor
Melhor, melhor, melhor
G
Depende de mim
D
Depende de você
A7
D
Depende de todos é só querer
O mundo pode ser melhor
Melhor, melhor, melhor
Depende de mim
Depende de você
Depende de todos é só sorrir
O mundo pode ser melhor
Melhor, melhor, melhor
Depende de mim
Depende de você
Depende de todos é só cantar
O mundo pode ser melhor
Melhor, melhor, melhor
Depende de mim
Depende de você
Depende de todos é só Amar

Amigo
Intro: D D7+ D7 G D/F# Em A Em A
D
D7+
Onde estiver sei que vou caminhar
D7
G D/F#
Com você meu irmão, meu amigo,
Em
A
Seja na terra ou nas águas do mar
Em
A
Na pureza do ar com você meu amigo.
D
D7+
Onde estiver sei que vou caminhar
D7
G D/F#
Com você meu irmão, meu amigo
Em
A
Na escuridão sei que a luz vai voltar,
Em
A
Sei que o sol vai brilha com você
amigo.
D
D7+
Em
Amor, amor, que nunca vai nos

Nas conchinhas
C
G7
C C7
Nas conchinhas lá do mar
F G
C
Nas estrelinhas do céu
F
C
No universo infinito
Dm G7
C
E comigo Deus está
C
G7 C C7
Quem quiser pode escuta-lo
F
G C
No cantar de um sabiá
F
C
No sussurro do vento
Dm
G7
C
No chuá das ondas do mar
G7
Churuá, churuá, chuuááá
C
Churuá, churuá, chuuááá
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Ei você
Intro: (G Em C D7) 2x
(G Em C D7)
Ei você, que está tão só
Pensando que o mundo é mau
Venha cá e eu te mostro
O que de belo existe pra viver
(G Em C D7)
Os amigos e as pessoas
Que te olham pela rua
Sem saber
O que se passa com você
(G Em C D7)
A alegria de viver
De amar e de querer
Que tudo seja sempre assim
Belo como tudo o que Ele fez

G
A
D
Que sempre espera um radioso porvir.
D
Bm
Com paz e luz,
G
A
D
Seguindo as pegadas de Jesus.
D
Bm
Com paz e luz,
G
A
D
Seguindo as pegadas de Jesus
D
Bm
Sou sementinha que sonha e canta,
G
A
Que se levanta anunciando novos dias.
D
Bm
Eu sou plantinha, que nasce e cresce,
G
A
D
Depois floresce, aumentando as alegrias

Telefone do Amor
(G A7 D)
É um telefoninho
Que tem no coração,
E forma rapidinho
A comunicação
(G A7 D)
A gente aqui na terra,
Tão pequenininha,
Lá do outro lado,
Deus está na linha.
Refrão
(G A7 D)
Se o amigo está doente,
Vamos telefonar,
Pedindo um remedinho,
Pra ele melhorar
Refrão
(G A7 D)
Se a gente está sozinho
Precisa de alegria,
Com um telefoninho,
Jesus faz companhia.
Refrão
(G A7 D)
Por isso amiguinho,
Vê se não esquece,
Do telefoninho,
Que se chama prece

Refrão
D
Bm
Sou sementinha que se desponta,
G
A
Na terra pronta, cultivada com carinho.
D
Bm
Eu sou plantinha de um mundo novo,
G
A
Que quer o povo, trilhando num só
D
Caminho
Refrão

Janelinha dos olhos
D
A7
Fecha a janelinha dos olhos
A7
D
Abra a do coração
D
A7
Deixa Jesus Entrar

A7
D
Pois ele é nosso irmão

Sementinha
D
Bm
Sou sementinha da esperança
G
A
Uma criança que leva a vida a sorrir...
D
Bm
Eu sou plantinha, da nova era,
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G
Gm
Amigo sol, amigo sol

Videogame do Amor
D
Imaginei um vídeo-game diferente
A
onde o herói fizesse o bem pra toda
gente
A7
e quanto mais amor soubesse dar
D
A7
mais somaria pontos no placar
D
e cada vez que esgotasse a sua vida
A
renasceria e ganharia outra vida
A7
com novas chances prá recomeçar
G
A
D D7
outros valores conquistar
G
em vez de tiro, violência, soco e
pontapé
D
sabedoria, caridade, amizade e fé
A
serão as armas poderosas deste
nosso herói
D
D7
no vídeo-game que eu criei prá nós
G
em vez de tiro, violência, soco e
pontapé
D
sabedoria, caridade, amizade e fé
A
serão as armas poderosas deste
nosso herói
D
A7
D
no vídeo-game que eu criei prá nós

D
Bm
Do coração do meu senhor...
Em A7
D D7
Do seu pulsar os seus raios de amor
G
Gm
Amigo sol, amigo sol
D
Bm
Do coração do meu senhor...
Em A7
D D7
Do seu pulsar os seus raios de amor
Se você está feliz
D
A7
Se você está feliz bata palmas
A7
D
Se você está feliz bata palmas
G
D
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
A7
D
Se você está feliz bata palmas
Se você está feliz bata os pés
Se você está feliz bata os pés
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
Se você está feliz bata os pés
Se você está feliz estrale os dedos
Se você está feliz estrale os dedos
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
Se você está feliz estrale os dedos
Se você está feliz diga alô
Se você está feliz diga alô
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
Se você está feliz diga alô
Se você está feliz não diga nada
Se você está feliz não diga nada
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
Se você está feliz não diga nada

O Sol
D
O sol nasceu pra mim
A7
E fez assim: tchi, tchi, tchi, tchi...
A7
E irradiou: tchi, tchi, tchi, tchi...
D A7
A sua luz...
D
O sol nasceu alegre
A7
E o dia alegrou: tchi, tchi, tchi, tchi...
A7
E irradiou: tchi, tchi, tchi, tchi...
D
D7
A sua luz...

Se você está feliz faça os cinco
Se você está feliz faça os cinco
Alegria de viver, de sorrir e de cantar
Se você está feliz faça os cinco
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Evangelize
D
D7+
Se você quer ver campos em flores
G
A natureza cheia de amores
A7
D Bm
Plumas brancas de paz no ar
Em A7
D Bm
Evangelize, Evangelize...
Em A7
D
D7
Evangelize, Evangelize...
G
Toda flor que vai crescer
D
Bm
Vai o mundo perfumar
Em
A7
Não há tempo a perder
D
Bm
Hoje é tempo de plantar
Em A7
D Bm
Evangelize, Evangelize...
Em A7
D
Evangelize, Evangelize...
D
D7+
De mãos dadas no trigal da vida
G
Encontraremos Jesus criança
A7
D Bm
No calor das mãos pequeninas
Em A7 D D7
Evangelize, evangelize...
Em A7
D Bm
Evangelize, Evangelize...
Em A7
D
D7
Evangelize, Evangelize...
G
Toda flor que vai crescer
D
Bm
Vai o mundo perfumar
Em
A7
Não há tempo a perder
D
Bm
Hoje é tempo de plantar
Em A7
D Bm
Evangelize, Evangelize...
Em A7
D
Evangelize, Evangelize...

Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali
Gosto dos bichos do besouro ao
elefante
Gosto das árvores de copa exuberante
Gosto dos ventos que cantam para
mim
(C Am Dm G7)
Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali
Gosto das coisas que Deus criou na
Terra
Que ele as conserve sempre em paz,
sem guerra
Para que cantem esta canção pra mim
(C Am Dm G7)
Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali
Viva a vida
Intro: (D Bm G A) 2x
Pararapara Pararapara Pararapara ...
(D Bm G A)
A vida é tão bela, tão cheia de luz
Siga o caminho do mestre Jesus
Quem quer alegria, quem quer o amor
Siga o caminho do Nosso Senhor
Então eu vou gritar, eu vou cantar,
Vou cantar enfim, para o mundo inteiro
Que o meu Senhor é grande e é bom
Ele traz a paz, traz o amor
Pra todos nós que queremos a paz
Pra todos nós que queremos o amor
Pra todos nós, enfim...
Quem não tem defeito?
D
É muito chata uma pessoa
A7
Que só reclama, que só vive criticando
Pensando nisso eu penso em mim
D
E faço força pra deixar de ser assim
É muito feio viver mentindo
A7
Ficar fingindo ou então fazer fofoca
Pensando nisso lembro de mim
D
E faço força pra deixar de agir assim
Ninguém suporta o egoísta
Que não divide seus brinquedos com
A
ninguém
Mas sem a trave na minha vista
D
Vejo que às vezes egoísta sou também

Guli ali
(C Am Dm G7)
Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali Guli-Ali
Gosto das flores até do mau-me-quer
Gosto dos montes e de um vale
qualquer
Gosto dos rios que cantam para mim
(C Am Dm G7)
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G C (F G)
é para ti

G
D
Pois é, aí que está
A7
D
A gente tem que aprender a perdoar
G
D
Quem é que não tem defeito
A7
D
Levante a mão que nunca erra e é perfeito
G
D
Quem é que não tem defeito
A7
D
Levante a mão que nunca erra e é perfeito

Uma Prece
Intro: Dm Bb Gm C Am
(Dm Bb Gm C Am)
Poderosa águia que há no alto do totem,
Dá-me tuas asas, me ensina a voar.
Cruzar os horizontes, vencer montes e
mares, Com a luz do saber,
Pela virtude de amar.
(Dm Bb Gm C Am)
Com tua força tamanha, ó urso,
Me ajude a derrubar
As barreiras da vida
Que eu venha a encontrar
E eu venho pedir a ti, ó tartaruga,
Que o totem estás a sustentar:
Dá-me a tua certeza de um dia poder
chegar.
A ver-te nas asas da águia ,
na força do urso,
Em todas as coisas criadas por Ti.
Eleva minh’alma, me faz tão perfeito,
Me leva a saber que estás dentro de mim.
(Dm Bb Gm C Am)
Ó Pai nosso, que estais no céu!
Santificado seja o teu nome em favor de
todos nós.

Sê
C9
F7M(13)
Olha o mundo a tua volta
C9
F7M(13)
Mas não te esqueças de ti
Am
Em
Tens a força das árvores
Am
Em
A beleza das flores
F
C
G
A pureza das águas e muito mais ...
C9
F7M(13)
Tu tens a importância do sol
C9
F7M(13)
E o encanto da lua
Am
Em
A liberdade dos pássaros
Am
Em
O poder das sementes
F
C
G
A fluidez dos ventos e muito mais...
C
C/B
Tu és mais que matéria
F
Dm7
Que atração e sensação
Am
Em
Que instinto e mecânica
F
Dm7
Não ignores a força que nos faz
C (F G)
especiais
C9
F7M(13)
Rega-te flor, acende-te sol
C9
F7M(13)
Fortalece-te tronco
C9
F7M(13)
Purifica-te água, liberta-te pássaro
C9
F7M(13)
Flui-te ó doce vento
F
Em Dm7 G
C
Voa em ti,
sê pelos seres
Dm7 G
C Dm7
Sê
Deus prá eles, quanto Deus

Arte nascente
Intro: (Em C Am Bm)
(Em C Am Bm)
Nasce feto, nasce flor,
Sinta a arte nascendo do amor (2x)
Nascem expressões de corpo e alma
Mensagens infinitas de luz (2x)
(D G C F)
Arte nascente da rima,
Da lira que vibra em nós
Auras irradiando harmonias
Energias dos planos da pa..az
(Em C Am Bm)
Arte que cria, eleva e conforta
Que nos recorda o prazer de viver.
Inspirações que têm o poder
De aliviar as dores do ser.
Vozes que cantam declamam, falam;
Mãos que pintam, moldam e tocam;
Mentes que criam, irradiam, amam;
Instrumentos humildes do bem.
Sejamos os canais limpos
Para captar as boas vibrações.
Sejamos os canais vivos,
Para transmitir amor aos corações
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(Em C Am Bm)
Nasce feto, nasce flor,
Sinta a arte nascendo do amor! (4x)

E B7
num mundo feliz.
E
Eb
C#m
O essencial à vida é a sabedoria,
G#m
A
e para conduzi-la, fazer de cada dia,
B7
E
B7
um dia de paz, um dia feliz.
A
Todo bem que se possa fazer
C#m
G#m Gm
Se deve fazer sem hesitação.
F#m
Dar sem pensar em receber,

Mar da vida
E
A
Ondas da vida carregam o barco
E
A
Atracado no tempo, não quer navegar
C#m
G#m
Naufraga em si mesmo
A
Temendo os monstros
B7
Que existem no mar
E
A
O monstro da morte
E
Consegue sozinho,
A
Fazer com que barcos Prefiram parar
C#m
G#m
Mas monstros não existem
A
Sequer nas mentiras
B7
contadas no mar.
E
A
Vai e enfrenta as tormentas
E
Do além-mar
A
E
Iça as velas da coragem pra lutar
C#m G#m
e ir além
A
B7
Estrelas do bem vão te guiar.
E
A
Vai, que o Cristo seja a luz em teu
E
vogar
A
E
Que o risco não te impeça de tentar
C#m
G#m
A
Ganhar o mar com o instrumento
B7
E
A B7 E
Que se chama amor.

B7
O amor sempre presente em cada oração.
E
Este caminho leva o homem
Eb C#m
Que busca a verdade,
G#m
A encontrar a paz,
A
B7
À fraternidade, ajuda a construir um
E Eb
mundo mais irmão.
C#m
F#m
B7
À fraternidade, ajuda a construir um
E
mundo mais irmão!
Deus em ti
D
D7+
Voa pensamento
Bm
F#m
Voa pelo universo infinito
G
D9/F#
Em A7
Vê que bonito o sol brilhar no céu
Bm
F#m
Redescobre a vida
G
D9/F#
enxergando Deus por toda a parte
Em
A7
A vida é uma arte sem fim
D
D7+
Vida, bela estrada
Bm
F#m
Rumo da verdade, claridade
G
D9/F#
Amizade, Deus em cada ser
Em
A7
A florescer
Bm
F#m
Momento sublime
G
D9/F#
Luz que acompanha e que traz paz

O Essencial
Intro: E Eb C#m G#m A B7 E B7
E
Toda a magia do amor
Eb
C#m
G#m
Está no próprio ser, em acordar e ver
A
B7
O dia nascer, pensando no bem,
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D
A
E será festa em cada coração
Bm
Em que nascer a flor
G
A
Plantada pelo mestre com amor

Em A7
O amor me faz sentir
D
D7+ G A7
O Criador...
D
D7+ G A7
O Criador...
D
D7+ G A7
O Criador...

Não é mole, não!
(E C#m A B7)
Se a sua fé é como gelatina
É mole, balança,
Por qualquer coisa desmancha
Preste atenção no que Jesus ensina
Porque a fé verdadeira move até colina
(Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô )
(E C#m A B7)
Se a paciência é como sorvete
Derrete, e quando esquenta desaparece
Preste atenção no que Jesus indica
Um dia a Terra será de quem se pacifica
(Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô )
(E C#m A B7)
Se o seu amor é como chiclete
É doce só no começo,
Depois logo esquece
Grudento, puxento,
Estoura a qualquer momento
Preste atenção no que Jesus dizia
“Amai-vos como eu vos amei...”
Sempre todo dia
(A A A A A A A A )
(E C#m A B7)
Rapadura é doce mais não é mole não
(Se quiser cresceeeeee)
Tem que se dar, tem que se esforçar.
Ter vontade de montão
Tem que doar, tem que perdoar.
Serenar seu coração
(E C#m A B7)
Rapadura é doce mais não é mole não
(Se quiser cresceeeeee)
E
C#m A
Um dia a Terra será
de quem se
B7 E
Pacifi.....ca

Pelo mestre com amor
Intro: D9 A/D
D9
Há um jardineiro
A/D
Que planta jardins
D9
Em outra terra
A/D
Com outra semente
D9
Que cultiva suas flores
A/D
Em você e em mim
D9
A/D
Que cuida de nós paciente
D9 A/D D9
A/D
Esperando nossos brotos
D9
A/D D9 A/D
Aguardando a primavera
D9
Há um jardineiro
A/D
Que planta jardins
D9
Em outra terra
A/D
Com outra semente
D9
Que cultiva suas flores
A/D
Em você e em mim
D9
A/D
Que cuida de nós paciente
D9 A/D D9
A/D
Esperando nossos brotos
D9
A/D D9 A/D
Aguardando a primavera
D9
A/D
Pois tem certeza que:
D9
As nossas flores
A
Um dia irão nascer
Bm
Em paz vão florescer
G
A
E seu perfume vai se espalhar

Trocando de Roupa
Intro: G Em C D7
(G Em C D7)
Um dia conversando com um amigo
meu
Eu perguntei: e a vida?
Ele respondeu:
A vida é boa , eu quero é mais é viver ,
E a minha vontade é sempre aprender
Que todas as lições que ele armazenar
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em outra existência ele desfrutará
Ainda que seja como intuição pro meu
espanto ele meu deu uma explicação
(G Em C D7)
É a re...encarnação
A gente troca a roupa de montão
E o importante está aí
Mudamos nosso corpo para progredir
(G Em C D7)
E me explicou o que é morrer
e o que é nascer...
E eu não conseguia aquilo aprender
Meu corpo virou então um instrumentão
Que eu movimento sempre em qualquer
direção...
Mas as minhas ações eu tenho que
saber
Serão analisadas a cada amanhecer
Que eu sou um ser em evolução
Aprimorando a inteligência e o coração
Um Toque de Amigo
(G D Em C D)
Meu irmão, não fique aí parado
Olhando para o lado
Com esse de quem não saber o que
quer.
Vá andando, são tantos os caminhos
Você não está sozinho
Ande logo, vá arranjar o que fazer!
(O que fazer)
(G D Em C D)
A, E, I, O, U.
(G D Em C D)
Vá ajude a todos que precisam,
Do um abraço de um amigo, de um
sorriso
Ou do que mais você puder.
Pois nós todos temos um
compromisso
E ao lado do Cristo, com vontade
lutaremos pra vencer.
(E pra vencer)
(G D Em C D)
A, E, I, O, U.
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