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[Intro] F7M/9  C/E  Dm7  C9/E#  F  G  F9/A  G9/B

                C7M/9

Só Deus sabe a hora e o dia

                   Am7

Que o Filho vem buscar os remidos seus

                   F7M                C/E

Se de repente o tempo dessa canção

               Dm7/9                    G       

Alguns minutos fossem tudo o que Ele deu

              C7M  C7M/9         

Segundos se passaram e aí

              Am7  Am7/9/11

Qual seria agora a sua reação

             F7M/9               C/E

Diante do inimigo ou de um irmão

             Dm7/9                 Esus4  E

No santuário ou em meio à tentação

               Am7/11

Como está sua vida dentro do seu lar

              Am7/G
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No oculto e quando todo mundo vê

              F7M                   C/E

Já se foram embora cinquenta segundos

           Dm7/9                    Esus4  E

Tudo o que te resta é se arrepender

           Am7                      E7/G#

Tente se lembrar de um ladrão da cruz

              G13                D/F#

Contagem regressiva pra ele morrer

              F7M                  C/E       

Mas bateu à porta e a porta se abriu

                Dm7/9                     G  F/A  G/B        

E agora a mesma porta está diante de você

         C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

               Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

              Dm7/9           G7/9       

Contagem regressiva, Cristo vêm

           C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

              Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

               Dm7/9                       F7M/9               

Contagem regressiva, qualquer hora Ele vêm

             C7M/9

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


O relógio, dois minutos já marcou

             Am7

Ligue pra alguém, declare o amor

            F7M               C/E

Vá pedir perdão se você errou

             Dm7/9                 G    

Abrace forte aquele que te machucou

              C7M  C7M/9         

Mesmo que correto seja o seu agir

              Am7  Am7/9/11

Não conheça à Deus apenas de ouvir

             F7M/9              C/E

Use esse momento pra se aproximar

                Ab7M/9       Eb/F             G 

O tempo está passando, Jesus Cristo vai voltar

         C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

               Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

              Dm7/9           G7/9       

Contagem regressiva, Cristo vêm

           C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

              Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

               Dm7/9                       C7M/9               
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Contagem regressiva, qualquer hora Ele vêm

        F7M             C9/E

Quem está na igreja ou ainda não entrou

        Dm7/9                   G

Quem cantou, quem pregou, quem apenas assistiu

       F7M                   C9/E

Não espera o amanhã pra melhorar, para mudar

     Dm7/9                     Fm6/9         

O relógio de Deus não para pra te esperar

         C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

               Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

              Dm7/9           G7/9       

Contagem regressiva, Cristo vêm

           C7M/9

Pode ser agora, Ele vêm

              Am7/9

Cristo já voltou pra vida de alguém

               F7M                C/E       

Temos que aprender a contar os dias

               Dm7/9                       F7M/9               

Contagem regressiva, qualquer hora Ele vêm

                C7M/9                 G/B

Falta alguns segundos pra canção parar

              Am7/11  Am7

E depois do fim tente continuar

                  F7M                  C/E       
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Contando os seus dias pra não se perder

              Dm7/9                      C7M/9                       Contagem regressiva pra do céu Jesus descer
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