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Cuando yo quiero hablar con Dios 
Roberto Carlos

&#1168;&#1035;&#1045; &#1084;&#945;sT&#1594;&#1071;...

Esta cancion es muy bella, nos une mas a dios y nos
coloca en un punto armonioso con la armoniosa musica y suavidad
de la voz de Roberto Carlos

Un abrazo a todos y saludos

AFINACION EN E

Estrofa I
      G               Bm               C
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo.
      G               Bm               C
Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo
  Am                Em
e elevo o meu pensamento
  C                   D
peço ajuda no meu sofrimento,
  C                   D                     G
Ele é Pai, Ele escuta, o que pede o meu coração.

(se repite)
    II

Quantas vezes falando com Deus,
desabafo e choro
é alívio pro meu coração
eu a Ele imploro,
e então sinto a Sua presença,
Seu amor, Sua luz tão intensa,
que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração.

Coro:
  C       D       G
Quanta paz, quanta luz...
  C                  D
Deus nos ouve e nos mostra o caminho
          G
que a Ele conduz.

Deus é pai, Deus é luz...
Deus nos fala que a Ele se chega
seguindo Jesus.

(Sube medio tono)



   G#                 Cm                     C#
É tão lindo falar com Deus em qualquer momento.
Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento.

   A#m                  F#m
Não existe onde Ele não esteja,
   C#                 D#
Ele pode escutar nossa voz.
   C#                 D#
Deus no céu, Deus na terra, onde seja,
        G#
Está dentro de nós.

  C#       D#       G#
Quanta paz, quanta luz...
  C#              D#
Deus nos ouve e nos mostra o caminho
       G#
que a Ele conduz.

Deus é pai, Deus é luz ...
Deus nos fala que a Ele se chega
seguindo Jesus.

Quanta paz, quanta luz...
Deus nos ouve e nos mostra o caminho
que a Ele conduz.

Deus nos fala que a Ele se chega
seguindo Jesus.
Deus é pai, Deus é luz...

Espero que les haya gustado y no olviden de votar ;)


