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Intr: Cm7 G#7M Bb9 G5+ G Cm7 G#7M Bb9 G5+ G 
 

                          Cm7                                   G#7M 
Pra quê tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem 
           Fm7                                             G5+       G 
Convicção pra acreditar que quem espera vê além 
                        Cm7                                    G#7M 
Pra quê tanto medo de perder a gente só perde o que não tem 
                    Fm7                                               G5+                G 
O que é eterno vem de Deus e o que vem de Deus ninguém detém 
 

     C          A                                   Dm                     F            G/F            Em7     Am 
Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar.  Pobreza ou fartura, d’Ele tudo virá 
         Dm                              G 
Princípio e fim da vida Ele tudo dá. 
C              A                               Dm                          F            G/F            Em7     Am 
Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, d’Ele tudo virá 
         Dm                              G         G5+ G 
Princípio e fim da vida Ele tudo dá 
 

                          Cm7                                   G#7M 
Pra quê tanto medo de sofrer a semente morre pra nascer 
                       Fm7                       G5+           G 
Só Deus mensura sua dor e multiplica em amor 
                        Cm7                                    G#7M 
Pra quê a vergonha de chorar é só o princípio do crescer 
                             Fm7                                                     G5+      G 
Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver 
 

     C          A                                   Dm                     F            G/F            Em7     Am 
Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar.  Pobreza ou fartura, d’Ele tudo virá 
         Dm                              G 
Princípio e fim da vida Ele tudo dá. 
C              A                               Dm                          F            G/F            Em7     Am 
Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, d’Ele tudo virá 
         Dm                              G              G/F      
Princípio e fim da vida Ele tudo dá e tudo pode 
Em7        A5+    A/C#   Dm7          G           C9 
tudo dá e tudo pode tudo dá e tudo pode tirar 
  F            G/F 
tudo dá e tudo pode 
Em7        A5+    A/C#   Dm7          G           C9 
tudo dá e tudo pode tudo dá e tudo pode tirar 

 
SOLO: Cm7 G#7M Fm7 G5+ Cm7 
G#7M Fm7 G5+ 
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