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Não Há Maldição
Damares

Intro:  F#  C#7

     F#                    A#m
Não existe maldição que atrapalhe minha vida
       B                  C#
Não há nada que impeça o Senhor me abençoar
     F#                A#m
Mesmo que o inimigo se levante contra mim
  B                  C#4  C#7
Nasci para vencer, nasci pra triunfar

     F#                     A#m
Não existe maldição que atrapalhe meu louvor (em nome de Jesus)
       B                   C#
Entre muitos o Senhor me escolheu para o exaltar
      F#                 A#m
E em nome de Jesus não temerei a maldição
      B                       C#4  C#7
Vou louvar a Deus, cantar de coração

           F#                   A#7            D#m
Não há maldição, capaz de me impedir receber a vitória
                C#m              B
Pois o Senhor a determinou lá na Glória
                         F#       C#
Se foi determinado ela é minha e acabou
          F#                 A#7                  D#m
Não há maldição, capaz de resgatar o que o Senhor me deu
                C#m              B
Sou filho da promessa, herdeiro de Deus
                           F#          C#
Por isso eu declaro em minha vida não há maldição

      F#                  D#m
Vou lutar e vencer, conquistar o que é meu
        G#m             C#7
Em minha vida não pode haver maldição
      F#                  D#m
Vou louvar, vou adorar, exaltar meu Senhor
          G#m             C#7             F#
Por que foi decretado: não há maldição,  naão

Solo:  D#m  A#m  B  F#  C#7

     F#                     A#m
Não existe maldição que atrapalhe meu louvor (em nome de Jesus)
       B                   C#



Entre muitos o Senhor me escolheu para o exaltar
      F#                 A#m
E em nome de Jesus não temerei a maldição
      B                       C#4  C#7
Vou louvar a Deus, cantar de coração

           F#                   A#7            D#m
Não há maldição, capaz de me impedir receber a vitória
                C#m              B
Pois o Senhor a determinou lá na Glória
                         F#       C#
Se foi determinado ela é minha e acabou
          F#                 A#7                  D#m
Não há maldição, capaz de resgatar o que o Senhor me deu
                C#m              B
Sou filho da promessa, herdeiro de Deus
                           F#          C#
Por isso eu declaro em minha vida não há maldição

      F#                  D#m
Vou lutar e vencer, conquistar o que é meu
        G#m             C#7
Em minha vida não pode haver maldição
      F#                  D#m
Vou louvar, vou adorar, exaltar meu Senhor
          G#m             B        C#7 D
Por que foi decretado: não há maldição,

      G                   Em
Vou lutar e vencer, conquistar o que é meu
        Am             C         D
Em minha vida não pode haver maldição
      G                   Em
Vou louvar, vou adorar, exaltar meu Senhor
         Am               C        D
Por que foi decretado: não há maldição,
                G  Bm    C G (solo)
Contra filho de Deus.....
   D                  G
Não há maldiça...  ...ão


