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[Intro]  C9 F9  C9 F9

C9                                                F9
Eu estou aqui pra cantar e contar quem Tu és
C9                                           F9
A minha boca eu abro e bem alto vou dizer
               C9
Quem Tu és pra mim
                F9
Quem eu sou pra Ti
       Am
E o que Tu fizeste por mim
        F9
E o que Tu fizeste em mim

C9
Tu és, Tu és o autor da minha vida
F9
Tu és, Tu és compositor que me inspira
C9          F9
A sorrir, prosseguir cantando

C9
Tu és, Tu és escritor do meu caminho
F9
Tu és, Tu és quem não me deixa andar sozinho
Am                                        F9
Tu és, Tu és, Tu és o autor da canção da minha vida
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C9                                                F9
Eu estou aqui pra cantar e contar quem Tu és
C9                                           F9
A minha boca eu abro e bem alto vou dizer
               C9
Quem Tu és pra mim
                F9
Quem eu sou pra Ti
       Am
E o que Tu fizeste por mim
        F9
E o que Tu fizeste em mim

C9
Tu és, Tu és o autor da minha vida



F9
Tu és, Tu és compositor que me inspira
C9          F9
A sorrir, prosseguir cantando

C9
Tu és, Tu és escritor do meu caminho
F9
Tu és, Tu és quem não me deixa andar sozinho
Am                                        F9
Tu és, Tu és, Tu és o autor da canção da minha vida

C9                      F9             Am            F9
Aaaaaaa  uoooooo  uooooooo  uoooooo   uoooo

C9
Tu és, Tu és o autor da minha vida
F9
Tu és, Tu és compositor que me inspira
C9          F9
A sorrir, prosseguir cantando

C9
Tu és, Tu és escritor do meu caminho
Gm
Tu és, Tu és quem não me deixa andar sozinho
Am                                        F9
Tu és, Tu és, Tu és o autor da canção da minha vida
 
C9                      F9             C9           F9
Aaaaaaa  uoooooo  uooooooo  uoooooo  
C9            F9        C9      F9     F9 F9
Ouuuuuu  uoooooo  uooooooo  uoooooo  uoooo


