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X-men
Ton Carfi

Bbm
Ooooow, Ton Carfi
Manda fogo, manda fogo manda vê
(Manda, manda ma-manda)

Bbm
Maior é o que está em mim
Db
Maior é o que está em mim
Gb
Maior é o que está em mim
Ab
Maior é o que está em mim
Bbm
Maior é o que está em mim
Db
Maior é o que está em mim
Gb        Ab
Ele me faz, um X-men

Bbm                  Db
Não me subestime por aquilo que  cê  vê
     Gb                        Ab
Você pode até me achar o menor o mais fácil de vencer
   Bbm                  Db
Não é na minha força, ou minha estratégia
       Gb                 Ab
Mas no nome do Deus vivo, eu luto essa guerra
Bbm         Db
Manda fogo, manda fogo manda vê
Gb             Ab
Vem pra guerra, eu vou derrotar você
Bbm                  Db
Doido pra falar, mais aqui é  nóis  que tá
    Gb                         Ab
Pois eu sou filho de Deus, sua hora vai chegar

Bbm
Maior é o que está em mim
Db
Maior é o que está em mim
Gb
Maior é o que está em mim
Ab
Maior é o que está em mim
Bbm
Maior é o que está em mim



Db
Maior é o que está em mim
Gb        Ab
Ele me faz, um X-men

Bbm           Db
O de menor da casa de Jessé
O desacreditado menino novo, um qualquer
Bbm                  Db
Não foi chamado, mas foi o escolhido
Rei Davi, glória Deus mais um ungido
Bbm                   Db
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
Pra confundir as sábias, Deus escolheu os fracos
Bbm            Db
E o  gigantão  caiu no chão
                                                  Bbm
Pois a força do Deus vivo está em minhas mãos

     Db              Gb       Ab             Bbm
Nada abalará a minha fé, pois creio em Jesus
    Db        Gb     Ab        (Bbm  Db Gb  Ab)
Seu sangue vendeu na cruz por mim
Bbm                    Db
Doido pra falar, mais aqui é  nóis  que tá
Gb                    Ab
Sou filho de Deus sua hora vai chegar
Bbm                    Db
Doido pra falar, mais aqui é  nóis  que tá
Gb                    Ab
Sou filho de Deus sua hora vai chegar

Bbm
Maior é o que está em mim
Db
Maior é o que está em mim
Gb
Maior é o que está em mim
Ab
Maior é o que está em mim
Bbm
Maior é o que está em mim
Db
Maior é o que está em mim
Gb        Ab
Ele me faz, um X-men


