
 

 

Estações 
 

Cauã Soares/Débora Pizarro 
 
1.[outono]  Vejo as folhas caírem ao vento (Jó 28:24-26) 

E tenho certeza que foi (Gn 8:22; Ec 8:12; Hb 11:1) 
Permitido por Ti. (Rm 8:28; Sl 74:17; Ef 1:22; Mt 10:29-30) 
Olho todo o passado incerto, (Sl 77:5-6; Ef 4:22) 
Cada injustiça ou dor, (1Co 6:7-8; Lm 3:59) 
Que tentei esquecer; (Is 54:4; Fp 3:13) 

 

PRÉ-CORO. Mas hoje me abro a Ti (Sl 62:8; 2Cr 7:14) 
E peço por paz e perdão. (Os 14:2; 1Jo 1:9) 
Entrego tudo o que sou (Rm 12:1-2; Sl 31:5) 
E espero Teu tempo. (Ec 3:1-8,11; Dn 2:21; Lm 3:26) 

 

2.[inverno]  Mesmo que tudo pareça contrário, (Gl 5:17; 2Co 4:8-11) 
Que eu não enxergue mais cor, (2Co 4:16-18) 
Me apego a Ti. (Dt 30:20; Sl 91:14) 
Quando a turbulência aflora, (Sl 46:3,10) 
O Teu silêncio diz mais (Sl 13:1-6; Jó 30:20; Ec 3:7) 
Do que posso medir. (Sl 147:5) 

 

PRÉ-CORO. 
 

PONTE.[primavera] Não há problema em ser feliz (Ml 3:12; Pv 3:18; Rm 4:7) 
Se és a fonte da alegria. (1Sm 2:1; Is 12:3; Sl 16:11) 
Todas as cores vais pintar (Ct 2:12-13; Is 54:11-12) 
E dissabores, apagar. (Ct 2:11; Ec 5:20; Ef 6:16; Is 43:25) 

 

CORO. Vem, e toma o meu coração! (Ct 7:10-12) 
É Tua mão que move o meu viver. (Dn 2:20-21; Jó 12:10) 
Vem, e mostra por onde andar! (Sl 16:11; 86:11) 
Jesus, Tu és a minha direção! (Jo 14:6) 

 

CODA.[verão] Hoje posso me alegrar, (Lv 23:40; Dt 16:11; 1Sm 11:9) 
Hoje posso Te chamar, (Sl 55:16; Rm 10:13) 
Ter certeza que virás, (Lc 21:29-31; Sl 91:15) 
Que a meu lado sempre estás, (Sl 145:18) 
Que vais sempre aquecer (Jó 37:17) 
O mais íntimo do ser. (2Co 4:16) 
O Teu nome faz mudar (Jo 17:26) 
Todo frio em quente ar. (Mt 24:32; Sf 3:20) 

 

[outono] Vejo as folhas caírem ao vento (Jó 28:24-26) 
E tenho certeza que foi (Gn 8:22; Ec 8:12; Hb 11:1) 
Permitido por Ti. (Rm 8:28; Sl 74:17; Ef 1:22; Mt 10:29-30)  



 

 

Notas: 
 
Podemos ver em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo o 
propósito, e o tempo de Deus é perfeito para cada um de nós. Assim como 
nas estações do ano, Deus nos faz passar por diversos "tempos" e cada um 
deles é perfeitamente adequado para a vontade Dele em nossas vidas. 
 
- No outono, é tempo de despojamento total, de deixar as folhas caírem. 
De se libertar do velho, do pecado, das conquistas e dos fracassos, de tudo 
que nos prende ao passado. 
- No inverno, é tempo de  solidão, de ouvir silêncio da parte do Deus, parar 
para tentar ouvir Seus sussurros, se arrepender e buscar intimidade com o 
Deus que Se oculta. 
- Na primavera, é tempo de alegria e renovação espiritual. Não há nenhum 
problema em ser feliz, ser grato pelas novas cores, novos aromas. Deus 
quer e é a nossa felicidade! 
- No verão é tempo de frutificar, de agitar. Viver intensamente com a 
igreja dias sociais de muita ação e comunhão entre irmãos. Sair para 
realizar as obras de Deus. 
 
Todas essas estações podem ser fases que Deus permite em nossas vidas, 
longas ou curtas, muitas vezes simultâneas. Tudo no tempo Dele. E cada 
uma delas, Deus permite para o nosso bem! 
 
"Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a 
sabedoria e o poder; é ele quem muda o tempo e as estações" (Daniel 
2.20-21a) 
 

Notas de execução: musicalmente, é preciso iniciar de forma despojada, singela, pois o 
teor da letra fala das estações mais frias e introspectivas. A partir do meio da música, 
começar a crescer e intensificar o instrumental, para atingir as estações quentes com 
mais energia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Estações 
Cauã Soares/Débora Pizarro 

 
[4/4] [115 bpm] Tom: C (para D: capo2) 
Intro [2x]: |C         |C/Bb      |F7M(9)/A      |F7M(9)   F7M(9)/D    [pode-se tocar estrofe 1 assim] 

 
       |C               |C                                        |F7M(9)      
1. Vejo as folhas caírem ao vento 
           |F7M(9)                            |Am7   |Am7                       |F7M(9)        |F7M(9)                   

E tenho certeza que  foi    permitido por Ti. 
Olho todo o passado incerto,  
Cada injustiça ou dor, que tentei esquecer; 
 

                                          |C      |C                    |F7M(9)    |F7M(9)     
PRÉ-CORO. Mas hoje me abro a Ti   
                                   |C                   |C                      |F7M(9)     |F7M(9)           

E peço por paz e perdão.                   
                                      |C        |G6/B             |Am7   |Am7       

Entrego tudo o que sou       
        |F7M(9)   |F7M(9)  |F7M(9)    |F7M(9)   |F7M(9)    |F7M(9)    [intro] 
E espero          Teu tempo. 
 

2. Mesmo que tudo pareça contrário,  
Que eu não enxergue mais cor, me apego a Ti. 
Quando a turbulência aflora, 
O Teu silêncio diz mais do que posso medir. 

 
PRÉ-CORO. Mas hoje me abro a Ti  e peço por paz e perdão.  

Entrego tudo o que sou       
        |F7M(9)   |F7M(9)  |F7M(9)    |F7M(9)     
E espero          Teu tempo. 
 

          |C                           |G6/B                  |Am7      |Am7              
PONTE. Não há problema em ser feliz        
                                                  |F7M(9)   |F7M(9)    |F7M(9)    |F7M(9)     

Se és a fonte       da alegria.  
Todas as cores vais pintar 
E dissabores, apagar. 

 
                                |C            |F7M(9)                          |C             |C                  
CORO. Vem, e toma o meu coração! 
                                  |Am7                           |Am7                            |G           |G                  

É Tua mão que move o meu viver.  
                                |C            |F7M(9)                               |C             |C                  

Vem, e mostra por onde andar!  
                                      |Am7                         |Am7                |G            

Jesus, Tu és a minha direção! 
 

                                             |G                                |F7M(9)     |F7M(9)                   |C              
CODA. [2x] Hoje posso me alegrar, hoje posso Te chamar, 
                                                |C                          |Am7                           |Am7                           |G                             

Ter certeza que virás, que a meu lado sempre estás,  
Que vais sempre aquecer o mais íntimo do ser. 
O Teu nome faz mudar todo frio em quente ar. 
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Estações 
Cauã Soares/Débora Pizarro 

 
[4/4] [115 bpm] Tom: D  
Intro [2x]: |D         |D/C      |G9/B      |G9   G9/E    [pode-se tocar estrofe 1 assim] 

 
       |D               |D                                        |G7M(9)      
1. Vejo as folhas caírem ao vento 
           |G7M(9)                            |Bm7   |Bm7                       |G7M(9)        |G7M(9)                   

E tenho certeza que  foi    permitido por Ti. 
Olho todo o passado incerto,  
Cada injustiça ou dor, que tentei esquecer; 
 

                                          |D      |D                    |G7M(9)    |G7M(9)     
PRÉ-CORO. Mas hoje me abro a Ti   
                                   |D                   |D                      |G7M(9)     |G7M(9)           

E peço por paz e perdão.                   
                                      |D        |A6/C#            |Bm7   |Bm7       

Entrego tudo o que sou       
        |G7M(9)   |G7M(9)  |G7M(9)    |G7M(9)   |G7M(9)    |G7M(9)    [intro] 
E espero          Teu tempo. 
 

2. Mesmo que tudo pareça contrário,  
Que eu não enxergue mais cor, me apego a Ti. 
Quando a turbulência aflora, 
O Teu silêncio diz mais do que posso medir. 

 
PRÉ-CORO. Mas hoje me abro a Ti  e peço por paz e perdão.  

Entrego tudo o que sou       
        |G7M(9)   |G7M(9)  |G7M(9)    |G7M(9)     
E espero          Teu tempo. 
 

          |D                           |A6/C#               |Bm7      |Bm7              
PONTE. Não há problema em ser feliz        
                                                  |G7M(9)   |G7M(9)    |G7M(9)    |G7M(9)     

Se és a fonte       da alegria.  
Todas as cores vais pintar 
E dissabores, apagar. 

 
                                |D            |G7M(9)                          |D             |D                  
CORO. Vem, e toma o meu coração! 
                                  |Bm7                           |Bm7                            |A           |A                  

É Tua mão que move o meu viver.  
                                |D            |G7M(9)                               |D             |D                  

Vem, e mostra por onde andar!  
                                      |Bm7                         |Bm7                |A            

Jesus, Tu és a minha direção! 
 

                                             |A                                |G7M(9)     |G7M(9)                   |D              
CODA. [2x] Hoje posso me alegrar, hoje posso Te chamar, 
                                                |D                          |Bm7                           |Bm7                           |A                              

Ter certeza que virás, que a meu lado sempre estás,  
Que vais sempre aquecer o mais íntimo do ser. 
O Teu nome faz mudar todo frio em quente ar. 


