
Acordesweb.com

Emoções 
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La notación anglosajona indica los acordes; las 
notas en español indican la melodía

D		   Dmaj7 
Quan-doeues tou a--qui                         		Quando eu estou aqui
fa#  fa     fa# fa fa#

   D6		 D°	Em	A7
eu vi-voe sse mo-men-to lin-do				eu vivo esse momento lindo
mi mi re  mi  re mi  si re  si

   Em		   D#+5
ol-han-do  pra vo--cê					olhando pra você
mi mi  re# mi  re# mi

    Em7		  A+5	   D       Dmaj7  D6  Dmaj7
eas mes-mas e--mo-ções sen-tin-do,			e as mesmas emoções sentindo,
si  re  si  re si do#  la  do# si

    D		   Dmaj7 
são tan-tas já vi--vi-das				são tantas já vividas
fa# la  fa# la fa# la la

       D6		 D°      Em  A7
são mo-men-tos queeu não es--que-ci			são momentos que eu não esqueci
la  si do# la  do#   la  do# do  si

   Em		   D#+5
de-ta--lhes deu ma vi--da				detalhes de uma vida
mi sol mi  sol mi sol sol

    Em7		      A+5     D   D maj7  D6  Dmaj7
his-tó-rias queeu con-tei a---qui.			histórias que eu contei aqui.
sol si sol  si    sol si  do# la

 
   D		  Dmaj7
A--mi--gos eu  ga-nhei					Amigos eu  ganhei
fa fa# fa  fa# fa fa#

    D6		  D°	  Em	  A7
sau-da-des eu sen-ti  par-tin-do			saudades eu senti partindo
mi  mi re  mi re  mi  si  re  si

    Em		  D#+5



eàs ve-zes eu dei-xei					e às vezes eu deixei
mi  mi re# mi re# mi

   Em7   	 A+5    Am7      D7 
vo-cê me ver cho-rar so-rrin-do;			você me ver chorar sorrindo
si re si re  si  do# la fa#  fa#

    G
sei tu--do queoa mor					sei tudo que o amor
re  fa# mi fa#   mi

      Gm
é  ca-paz de me  dar					é capaz de me dar
re mi fa# mi fa# mi

   F#m
eu se--i   já  so--fri					eu sei já sofri  
mi fa# sol fa# sol fa#

		    B7
mas não dei-xo -dea mar		        		mas não deixo de amar
mi  fa# sol fa# sol fa#

   Em		    Gm
se cho-rei ou se so-rri					se chorei ou se sorri
si do# re  si re si re

	  A7			 A+5          D
o  im-por-tan-te  é   que e--mo--ções eu  vi--vi. 	o importante é que emoções eu
vivi.
si re si  fa# fa# fa# fa# fa fa# la   fa# fa# re

PUENTE
D	      Dmaj7
fa# fa fa# fa fa#

   D6	       D°    Em     A7
mi mi re mi re mi si re si

   Em		 D#+5
mi mi re# mi re# mi

   Em7	       A+5    D
si re si re si do# la do# si

D		Dmaj7 
Mas eues tou a--qui					Mas eu estou aqui
fa# fa   fa# fa fa#



   D6		  D°	Em	A7
vi-ven-does se mo-men-to li-ndo				vivendo esse momento lindo
mi mi  re   mi re mi  si re si

   Em		  D#+5
de fren-te pra vo-cê					de frente pra você
mi mi  re# mi re# mi

    Em7   	  A+5    Am7      D7
eas e--mo-ções se re--pe-tin-do;			e as emoções se repetindo;
si  re si re   si do# la fa# fa#

   G
em paz com a   vi--da 					em paz com a vida
re fa# mi  fa# fa# mi

       Gm
eo que e---la me  traz					e o que ela me traz
re mi  fa# mi fa# mi

   F#m
na fé  que me  fa--az					na fé que me faz 
mi fa# sol fa# sol fa#

		   B7
o--ti--mis-ta  de--mais					otimista demais
mi fa# sol fa# sol fa#
 
   Em		    Gm
se cho-rei ou se so-rri					se chorei ou se sorri
si do# re  si re si re

	  A7			 A+5          D
o  im-por-tan-te  é   que e--mo--ções eu  vi--vi. 	o importante é que emoções eu
vivi.
si re si  fa# fa# fa# fa# fa fa# la   fa# fa# re


