
Letras das músicas do Evangelizarte

1) Jornada Iluminada

Não faz tanto tempo assim
que você recomeçou
mais essa jornada iluminada
do caminho redentor

Mas faz muito tempo, sim,
Desde que te conheci
E toda vez que você precisava
eu estava sempre aqui

Não se deixe assustar
se a dificuldade vem
é só mais uma oportunidade
pra você agir no bem

E se a mediunidade
em você desabrochar
cumpra com responsabilidade
o seu dever de se doar

Podemos tropeçar
mas não desanimar!

Por isso coragem e fé,
faça o bem a quem puder
como eu te ensinei
E cantando essa canção
sinta no seu coração:
Eu estou com você!

2) Fortaleza

Ontem eu acordei preocupado de acordar
De enfrentar a vida com medo de errar
Sentindo agitação, com vergonha e pressão
Pensando em resolver essa situação

São muitos os meus medos, anseios em seguir
Passar por essas fases, pouco a pouco evoluir
Toda essa tribulação faz parte da evolução



Foi quando eu me lembrei da grandeza do Senhor

(Refrão)
E decidi olhar pra frente, seguindo sempre com firmeza
Nunca perder o foco
Com bons pensamentos construir uma fortaleza (2x)

No Espiritismo, uma certeza: não há saltos na natureza
Um dia após o outro
Vivendo o Evangelho em toda a sua beleza

3) Com você

"A seara é grande
e poucos seareiros"
E você esperando o que?

Ou será que não sabia
Que por toda a parte
Eles contam com você

Para ser um instrumento
Divulgando o Evangelho,
a fé e o amor

E de pouco em pouco
Que um dia vamos construir
Um mundo melhor
Um sorriso,
um ombro amigo,
um abraço,
um ouvido
Tanta coisa boa pra fazer

Quando tudo
é mais difícil
ter alguém
com quem contar
Faz tão bem que eu quero tentar (ser assim)

Eles contam com você...(2x)
Deus conta com você
O Cristo conta com você (repete)



4) Para o Bem Acontecer

A quem nós estamos ouvindo
Com quem vamos nos envolver
Isso é o que eu preciso saber
Para bem viver
Vamos conhecer

Vamos todos conhecer o que vamos fazer
Para o bem acontecer
Continuar no aprendizado que Ele nos trouxe
Me conhecer pra melhor viver

Vem a ouvir a Jesus
Vem ouvir o amor
Vem ouvir o que há de melhor em mim

Você vai encontrar
O que sintonizar
E a dica é buscar o amor de Deus


