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[Intro] Am  G/B  C  C/E  F

        Am  G/B  C  C/E  F

       Am7                    G/B

Se a sua historia cabe no contexto de um enfermo

        C9           Dm7

Que há 38 anos não saia do lugar

 C/E        F

Jesus, foi lá

       Am7                    G/B

Restaurou a sua alma, disse toma o seu leito

        C9                      Dm7

Já curado perguntaram: Quem fez isto com você?

     C/E                              F

Não sei (não sei o nome Dele), não sei

      Dm7                   C/E

E no dia da bonança, Jesus Cristo retornou

       F                      Am

Finalmente, o nome Dele o enfermo conheceu

       Dm7 C/E                            F

Foi o milagre, maior milagre que Ele recebeu
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  C9

Toma a sua cama, leva ela com você

  Am7

É um memorial, pra você nunca esquecer

    Dm7                     G    F9

De hoje, tudo que Deus faz hoje

   C9

Esse tempo todo se alguém não se aproximou

   Am7

Foi só um espaço entre a cura e a dor

    Dm7  Am7               G4   G

Pras águas, moverem a seu favor

F9  C  F  G4

Hoje!

Am7  Dm7                   C/E

E no dia da bonança, Jesus Cristo retornou

       F9          Am

Finalmente, o nome Dele o enfermo conheceu

       Dm7                        G      Am    G

Foi o milagre, maior milagre que Ele recebeu

  C

Toma a sua cama, leva ela com você

  Am7

É um memorial, pra você nunca esquecer

    Dm7                     G    F9

De hoje, tudo que Deus faz hoje

   C/E

Esse tempo todo se alguém não se aproximou

   Am

Foi só um espaço entre a cura e a dor
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    Dm  Am                G      F

Pras águas, moverem a seu favor

 Em

Toda a ferida que a espera te gerou

 Am7                           C

É experiência, é sermão para pregar

    Dm7  Am7        G    G/F

Vá falar Jesus me curou

   Em

De hoje em diante, a fama pode aparecer

   F/A                 Am7  C

E o fracasso ser exatamente esquecer

     Dm   F                  G

De hoje, tudo que Deus faz hoje!

Leva a cama e o Nome Dele com você!

  D               A/C#

Toma a sua cama, leva ela com você

  Bm                    A4      Bm

É um memorial, pra você nunca esquecer

    Em7   G                A4   G

De hoje, tudo que Deus faz hoje

   D/F#                   Daug/Bb

Esse tempo todo se alguém não se aproximou

Bm/A                      D/C

Foi só um espaço entre a cura e a dor

    Bm  Em7                A

Pras águas, moverem a seu favor

   DHoje
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