
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Deus No Controle

Autor: Anderson Freire

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

[Intro] E5 G#5 E4 B A9/C#

E

Deus não permite um problema

B4/E

Porque ele quer o seu mal

C#m

Deus está gerando em você,

  A9

Maturidade espiritual

E

E toda a tempestade

B/Eb

Vai ser pra lhe projetar

    C#m7                     C#m7(9)

Pra terra firme da experiência

A9

Deus está querendo lhe ensinar

F#m

   Deus que está no controle
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E9       E7M

  Tranquilize sua alma

   A

Ninguém amadurece sorrindo eu sei

    B4/E       B 

Mas Deus é colecionador de lágrimas

F#m7

    Ele guarda no odre

E

 Não se esquece de uma gota sequer

A9                       A               B

Chore em Deus e vai regando a semente da fé

          E   

Como conhecer um Deus que abre porta

   B

Se não houver porta fechada?

          C#m7 

Como conhecer um Deus que faz milagres

   A9

Se for possível a minha causa?

                E

Deus está no controle de tudo

                B/Eb

Deus está no controle de tudo

                C#m7

Deus está no controle de tudo

   A9

Descansa coração...

         A            B          C#m

Há um propósito de De---us nessa questão
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(F#m B C#m)

A

 Deus que está no controle

E            E9

 Tranquilize sua alma

   A

Ninguém amadurece sorrindo eu sei

    X            X  X

Mas Deus é colecionador de lágrimas

A9

  Ele guarda no odre

E/B

   Não esquece de uma gota sequer

F#/C#                                 B/F#

Chore em Deus e vai regando a semente da fé

          E

Como conhecer um Deus que abre porta

   B/F#  

Se não houver porta fechada?

          C#m7

Como conhecer um Deus que faz milagres

   A9/B

Se for possível a minha causa?

                E 

Deus está no controle de tudo

                B/Eb

Deus está no controle de tudo

                C#m7

Deus está no controle de tudo

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


   A/C#

Descansa coração...

         F#m7(11)/C#  B/F#         A/C#

Há um propósito de De---us nessa questão

(B/F#)

       C#m             B4/F#           A9         E  

Dentro dos problemas e---stão os propó---sitos de Deus

    C#m/E         B4/F#

Ele trata e prepa-ra

           Am            E/G#

Pra entrega-r o que prometeu

      C#m7          B/Eb            A/C#           E/B  

Não é a promessa qu---e está demora---ndo pra chega-r

         F#m7(11)

Ela está pronta

    Am/C             Am6     E/B

é você que Deus quer prepara---r

          E9

Como conhecer um Deus que abre porta

   B

Se não houver porta fechada?

          C#m7

Como conhecer um Deus que faz milagres

   A9/B

Se for possível a minha causa?

                E

Deus está no controle de tudo

                B4/Eb

Deus está no controle de tudo

                C#m7
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Deus está no controle de tudo

   A/E 

Descansa coração...

                             E Há um propósito de Deus nessa questão
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