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Cara de Pau
Discopraise

 Intro: Em7   A7   Em7   A7   Em7   A7   C7  B7   (3x)

Em7                A7       Em7      A7
Que cara de pau - Vai na igreja só na hora do louvor 
Em7              A7      Em7       A7
Que cara de pau - Não se liga na mensagem do pastor 
Em7                 A7        Em7       A7
Que cara de pau - Diz que é crente mas não sabe o que é amor 
Em7              A7      C7      B7
Que cara de pau - Tem vergonha de dar a Paz do Senhor 

Em7                 A7
Toda igreja tem um tipo assim 
Em7                   A7
Na vacilação com pensamento ruim 
Em7                   A7
Todo espalhafatoso na maior falasção 
Em7                  A7
Sem concentração na hora da oração, irmão! 
Em7          A7
Ta precisando se orientar 
Em7               A7
Saber que Deus tá aqui pra te ajudar                                            
                                     
Em7          A7
Mas só você pode mudar seu caminho 
C7                B7
Senão um dia vai ficar sozinho 

Em7                A7      Em7     A7
Que cara de pau - Diz que é santo mas só sabe criticar 
Em7               A7     Em7       A7
Que cara de pau - Gasta muito mas não gosta de ofertar 
Em7                A7     Em7      A7
Que cara de pau - No domingo vai pra igreja paquerar 
Em7              A7       C7       B7
Que cara de pau - Abre o olho que Jesus tá pra voltar 

Em7         A7                     Em7
Se liga irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer 
 A7                 Em7
Você ainda tem um tempo pra se arrepender 
A7              Em7               A7
E você pode crer que tudo vai mudar se você despertar 
      Em7
Pro que Deus quer te dar 
            A7                   Em7



Você é vencedor escute o meu louvor 
                  A7                       Em7
Deixe tudo que é errado e vai na paz do Senhor 
                    A7                 C7
Porque a vida te reserva uma bela surpresa 
                    B7
Porque seu Deus é contigo, pode ter certeza 
Em7                       A7         Em7         A7
Que cara de pau - Pega o carro escondido do seu pai 
Em7                     A7             Em7          A7
Que cara de pau - No trabalho traz problema pro patrão 
Em7                        A7          Em7            A7
Que cara de pau - Briga em casa e no trânsito é confusão 
Em7                   A7             C7        B7
Que cara de pau - Na igreja você não tem comunhão 

Am7         Bm7             D/E        E7
Receba a unção que vem do trono do Senhor 
C7M       Bm7            A7
Sinta o mover do Espírito Santo em você 
        C7M           Bm7
És vencedor, Tú és escolhido de Deus 
      A7
Você tem que acreditar 
      Db7        C7M                 F#7    B7
Viva a paz, deixe a luz de Deus brilhar em você 

Em7            A7 Em7 A7 (3x)
Você brilhará! 

Em7  A7    C7    B7

Em7
Se você anda com Deus - Nada vai te abalar 
A luz que vem de Jesus - Irá te iluminar 
Você irá conhecer o sabor de vencer 
Um troféu de campeão espera por você 
E você pode crer no que tú leu na Bíblia 
Tua fé irmão não será traída 
Você é filho de Deus - Deixa pra lá o mau 
Demorô, não seja mais um cara de pau 

Guitarra: Em7  A7 / Em7  A7 / (3x)
          Em7  A7 /   C7   B7 /

Em7            A7 Em7 A7 (3x)
Você brilhará! 

Em7     A7    C7    B7
Em7


