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Me Perdoa Pai
Thaiane Seghetto

[Intro] C  G  Am  F

C                              G
Triste Deus, eu tenho andado tão triste
                  Am
Sorriso em mim já não existe
         F
Preciso tanto conversar
  C                           G
E te contar o que aconteceu comigo
                       Am
Eu já não tenho mais nenhum amigo
        F            C
Estou aqui sozinho

                           G
Confesso te deixei de lado
                                     Am
Mas hoje reconheço que fiz tudo errado

Escolhi meu próprio caminho
F                                 C
E mais uma vez não te dei ouvidos
                                       G
De todas as pessoas que eu podia contar 
                                Am
Só você ficou aqui pra me ajudar
                    F
Me perdoa pai quero recomeçar

   C
Estou aqui pra te falar
    G
Eu sei já prometi mudar
   Am                 F
Mas cai me perdi e me afastei de ti
     C
Meu coração vou te entregar
   G
Prometo não te decepcionar 
   Am
Renova as minhas forças
   F                      C
Quero viver uma nova vida

( C  G  Am  F )



C
Igual a brasa que se afasta da fogueira e esfria
G
A escuridão invadiu, tomou conta dos meus dias
Am
Aquele que antes era guiado pelos conselhos do Pai
F
Tá embrenhado no pecado, e agora vive sofrendo demais
C
Me iludi por um mundo insano que de fato não me deu nada
G
Minha comunhão foi cortada Desmoronei como anjo sem asas
Am                                                     F
Parecia um estilo de vida legal, mas foi tão fútil, inútil

Me senti arrasado vendo pessoas rindo de mim
C
Quem não pensaria que é o fim quando vive um momento assim?
G
Num poço escuro, à procura de corda, em busca da superfície
Am
Me arrependo das minhas tolices
                           F
Me arrependo dos meus pecados

Seu filho pede perdão, e ora para ser perdoado

Não há lugar melhor que o centro da Sua vontade
G
Não há livro melhor que a Palavra da Verdade
Am
Consciente que agi errado estou em busca de redenção
F
Refrigério pra minha alma
                    C
Deus, pro meu coração

                                       G                         Am
Mas lembrei, lembrei do teu amor Senhor e de que nunca me deixou 
                                  F
Nunca me deixou e por isso hoje canto assim

  C
Estou aqui pra te falar
    G
Eu sei  já prometi mudar
   Am                 F
Mas cai me perdi e me afastei de ti
     C
Meu coração vou te entregar
   G
Prometo não te decepcionar 
   Am



Renova as minhas forças
   F                    C
Quero viver uma nova vida

( C  G  Am  C )


