
       BEM-AVENTURADOS        By Amorese/Zemuner

4 E G#m7 A E
4 Os po-  bres  de        es-  pí-ri-to,          que es-  ten-        dem  su-        a  mão             e im-

A B/A G#m7 C#m7 F#m7 B7(4)  B7
 plo-         ram  seu      per-  dão,      são  bem-aventu-  ra-  dos.              Fe-

A B/A G#7 C#m7
 li-         zes  os       que  cho-     ram          com o  co-           ra-  ção     con-  tri-       to.            Deus

A       B/A     E/G#    C#m7 2 F#m7  B7 4 E             C7
 não   re- jei-  ta o a- fli-to; são bem-aventu- 4 ra- 4 dos.              Fe-

F Am7 Bb F
 li-         zes  são       os  man-    sos,               ca-  pa         -zes  de        per-  dão                e

Bb C/Bb Am7 Dm7 Gm7 C7(4)  C7
 de           res-  tau-       ra-  ção;      são  bem-aventu-  ra- dos.              Fa-

Bb C/Bb A7 Dm7
 min-      tos  de         jus-  ti-         ça,                 e  de           mi-  se-        ri-  cór-   dia,              têm

Bb    C/Bb    F/A     Dm7 2 Gm7 C7 4 F             C#7
 se-    de de  con- cór-dia, são bem-aventu- 4 ra- 4 dos.               Mi-

F# A#m7 B F#
 se-        ri-  cor-       di-  o-      sos                    te-  rão          mi-  se-       ri-  cór-     dia;              não

B C#/B A#m7 D#m7 G#m7 C#7(4)  C#7
 vi-           vem  de         dis-  cór-dia, são  bem-aventu-  ra-  dos.            Man-

B C#/B A#7 D#m7
 têm       pu-  re-         za  d'al-      ma,               e a  bo-          ca  só a-    ben-  ço-         a;            quem

B    C#/B    F#/A#   D#m7 2 G#m7 C#7 4 F#             D7



 che-ga  se a-   fei-  ço-a;  são bem-aventu- 4 ra- 4 dos.               Os

G Bm7 C G
 pa-        ci-  fi-         ca-  do-       res,                    mi-  nis-         tros  do       Se-  nhor,              são

C D/C Bm7 Em7 Am7 D7(4)  D7
 fi-          lhos  des-    se a-  mor,    são  bem-aventu-  ra-  dos.              Se-

C D/C B7 Em7
 rão       tão  per-       se-  gui-      dos             por  cau-         sa  da in-    jus-  ti-        ça,             mas

C D/C G/B Em7 Am7 D7 F/G G7
 lu-        tam  sem        pre-  gui- ça,  são   bem-aventu-  ra-  dos.              Se-

C D/C B7 Em7
 rão         in-  ju-           ri-  a-         dos,             des-  can-         so  não        te-  rão;              são

rall...................................................................................................

C D/C G/B Em7 Am7 D7 D7(4) G
 bem-       a-  ven-          tu-  ra-        dos:              te-  rão      seu  ga-    lar-  dão.


