
 

 

Novas memórias 
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ESTROFE. Me apego à Tua voz (Hb 2:1; Lc 24:6-8, 44-48; Dt 30:20) 

Em temores. (Lc 24:5; Jo 20:19) 
Teu olhar tão doce (Sl 33:18; Mt 19:26) 
Tanta paz me trouxe. (Jo 14:27; Rm 15:33) 
Mesmo se tristezas vêm me encher, (Mc 16:10) 
As memórias que vivi me fazem crer. (Jo 2:22; Lm 3:21; Rm 15:15) 

 
PONTE. Vem, ó Rei dos Reis, me restaurar; (Ap 19:16; Sl 80:3) 

Vem, ó Pai, o Teu perdão mostrar; (2 Co 1:3; Mc 11:25) 
Vem, ó meu Amado, meu Senhor. (Ct 2:8; Ap 22:20) 
O Teu amor me alcança onde estou. (Rm 8:35-39) 

[2x] 
 
CORO. A Tua voz é mais (Jo 5:25; Sl 29:3-9) 

Do que eu posso imaginar; (Ef 3:20) 
O Teu olhar é paz (2Ts 3:16; Rm 14:17) 
Que me atrai ao Teu lugar; (Dt 11:12; 2Cr 7:15-16) 
E, junto a Ti, me faz (Sl 73:28) 
Viver novas memórias, meu Senhor, (1Jo 4:9) 
Te ouvindo, (Mc 1:20) 
Te seguindo, (Mt 4:20; Jo 1:37; 10:27) 
Descobrindo Teu amor. (Ef 3:18-19) 

 
FINAL. A Tua voz é mais (Jo 5:25; Sl 29:3-9) 

Do que eu posso imaginar; (Ef 3:20) 
O Teu olhar é paz (2Ts 3:16; Rm 14:17) 
Que me atrai ao Teu lugar. (Dt 11:12; 2Cr 7:15-16) 
Quero sempre ter 
Memórias de viver contigo, Senhor, (Jo 14:26; Sl 73:23) 
Te ouvindo, (Mc 1:20) 
Te seguindo, (Mt 4:20; Jo 1:37; 10:27) 
Descobrindo Teu amor. (Ef 3:18-19) 

 
 
 
 

 
 



 

 

Notas: 
 
Existem situações em que parece que os temores e situações externas 
querem nos dominar, nos encher de tristeza. Situações em que parece que 
Deus se foi. Esses são os momentos em que temos que nos apegar 
firmemente às palavras ouvidas, às experiências vividas com o Senhor. O 
Senhor sempre nos ajudará a relembrar o que vivemos com Ele, e nos dará 
confiança. 
 
Depois de Jesus ser crucificado, Maria Madalena e as demais mulheres, 
tristes, foram ao sepulcro e não acharam Seu corpo. Então apareceram 
dois anjos, e as relembraram das palavras de Jesus acerca de Sua 
ressurreição (Lc 24:6-8). Assim também, os discípulos estavam tristes, com 
muito medo, escondidos e isolados. Quando Jesus apareceu a eles, 
ressurreto, Ele também os relembrou das palavras que tinha dito a eles no 
passado (Lc 24:44-48).  

 
É curioso perceber que todos eles viveram momentos maravilhosos com o 
Senhor, desde quando passaram a segui-Lo, e ouviram muitas das Suas 
palavras. Mas a sua fé só passou a se fortalecer depois, ao lembrar do que 
Jesus lhes dissera, e ver essas palavras se tornarem reais. E isso os fez dar 
a vida para propagar o Evangelho. 

 
As palavras e experiências que Jesus nos proporcionou são a base para a 
nossa fé. Precisamos nos apegar a elas e confiar nas doces memórias do 
que vivemos com Ele. Mas também seguir criando novas memórias, novas 
experiências com Cristo. Assim como os discípulos que, ao ouvirem Jesus, 
abandonaram tudo para segui-Lo e, durante 3 anos e meio, descobriram o 
Seu amor a cada dia. E, mesmo depois da crucificação, continuaram 
criando novas memórias, seguindo o Cristo ressurreto pelo resto de suas 
vidas. 
 
“Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus 
discípulos de que ele dissera isto; e creram na Escritura e na palavra de 
Jesus.” (Jo 2:22) 
 
“Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às 
verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.”(Hb 2:1) 
 
Notas de execução: musicalmente, é preciso que a parte inicial seja melancólica, 
saudosa, nostálgica. A ponte (Vem ó Rei dos Reis) deve ser de clamor, mais intensa, 
crescer na dinâmica. E a partir do coro, com uma sensação de paz e segurança, um 
pouco mais alegre e ritmado. 
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[4/4] [67bpm] Tom: G (para F: afinar violão 1 tom abaixo) 
Intro: |G      Bm7(b6)     |C9       D7(4) 
 

ESTROFE. 
|G              Bm7(b6)               |C9    D7(4) 
 Me apego à Tua voz     em temores. 
|G  Bm7(b6)                  |C9           D7(4) 
 Teu olhar tão doce 
|G  Bm7(b6)                  |C9           D7(4) 
 Tanta paz me trouxe. 
|G  Bm7(b6)                  |C9                                 D7(4) 
 Mesmo se tristezas vêm me encher, 
|G                 Bm7(b6)                   |C9                    D7(4) 
 As memórias que vivi me fazem crer. 

PONTE. 
|Am7                                                      D7(4)                
 Vem, ó Rei dos Reis, me restaurar; 
|Am7                                               B7(9#) 
 Vem, ó Pai, o Teu perdão mostrar; 
|Em                               Em/D                     |C#m7(5b) 
 Vem, ó meu Amado, meu Senhor. 
        |C                 G/B    
 O Teu amor     
  |Bbo                       Am7           C/D    
 Me alcança onde estou.    

 
|G      Bm7(b6)     |C9       D7(4)   [2x ESTROFE e PONTE] 
   

                                    |G            Bm7  |C9                           D7(4) 
CORO. A Tua voz é mais do que eu posso imaginar;  
                                         |G           Bm7  |C9                               D7(4) 

O Teu olhar é paz que me atrai ao Teu lugar; 
                                               |B7/D#     Em     |Am7                             B7                                  |Em    Em/D   |C#m7(5b) 

E, junto a  Ti  me faz viver novas memórias, meu Senhor,                              
                                   |C                           G/B                          |Bbo      Am7        C/D     |G             D7(4) 

Te ouvindo, Te seguindo, descobrindo Teu  amor. 
 
FINAL. A Tua voz é mais do que eu posso imaginar; 

O Teu olhar é paz que me atrai ao Teu lugar. 
                     |Em            

Quero sempre ter 
                                 Em/D#                                |Em/D         C#m7(5b) 

Memórias de viver contigo, Senhor, 
                                   |C                           G/B                          |Bbo      Am7        C/D      |G     Bm7(b6)    |C9   D7(4)     |G 

Te ouvindo, Te seguindo, descobrindo Teu  amor. 
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[4/4] [67bpm] Tom: F 
 
Intro: |F      Am7(b6)     |Bb9       C7(4) 
 

ESTROFE. 
|F              Am7(b6)               |Bb9    C7(4) 
 Me apego à Tua voz      em temores. 
|F  Am7(b6)                  |Bb9           C7(4) 
 Teu olhar tão doce 
|F  Am7(b6)                   |Bb9           C7(4) 
 Tanta paz me trouxe. 
|F  Am7(b6)                   |Bb9                                C7(4) 
 Mesmo se tristezas vêm me encher, 
|F                 Am7(b6)                    |Bb9                  C7(4) 
 As memórias que vivi me fazem crer. 

PONTE. 
|Gm7                                                      C7(4)                
 Vem, ó Rei dos Reis, me restaurar; 
|Gm7                                               A7(9#) 
 Vem, ó Pai, o Teu perdão mostrar; 
|Dm                               Dm/C                     |Bm7(5b) 
 Vem, ó meu Amado, meu Senhor. 
        |Bb                 F/A    
 O Teu amor     
  |Abo                      Gm7           Bb/C    
 Me alcança onde estou.    

 
|F      Am7(b6)     |Bb9       C7(4)       
[2x ESTROFE e PONTE] 

 
                                    |F            Am7  
CORO. A Tua voz é mais 
                                                 |Bb9                        C7(4) 

Do que eu posso imaginar; 
                                         |F           Am7  

O Teu olhar é paz 
                                             |Bb9                             C7(4) 

Que me atrai ao Teu lugar; 
                                               |A7/C#     Dm 

E, junto a  Ti  me faz 
                         |Gm7                              A7                                |Dm         Dm/C     |Bm7(5b)     

Viver novas memórias, meu Senhor, 
                                   |Bb                         F/A 

Te ouvindo, Te seguindo 
                                   |Abo          Gm7       Bb/C     |F             C7(4) 

Descobrindo    Teu  amor. 
 
FINAL. A Tua voz é mais 

Do que eu posso imaginar; 
O Teu olhar é paz 
Que me atrai ao Teu lugar. 

                     |Dm            
Quero sempre ter 

                                 Dm/C#                                |Dm/C         Bm7(5b) 
Memórias de viver contigo, Senhor, 

                                   |Bb                         F/A 
Te ouvindo, Te seguindo 

                                   |Abo          Gm7       Bb/C      |F       Am7(b6)     |Bb9       C7(4)       |F 
Descobrindo    Teu  amor. 


