
 

NOSSA FAMÍLIA 
Glauco Cardoso 
 
Capo na 2ª casa 
 
G 
Já é hora de acordar 
            C 
Venha ver o sol 
                                  D 
Que nascerá pra mim e pra você  
             C                      G 
Agora é tempo de viver 
G                                                                   C 
Como dois em um só: o que se espera de nós 

          D 
Iremos nos unir 

C                       G 
Nos mais sublimes laços em cada amanhecer 
D                                          C 
Amar é o caminho que toda alma deseja seguir 
D                                              C 
E, sendo ao seu lado, é o que faz sentido  
          G 
construir 
        C                         D                       G 
Um porto, um lar, um sonho a se realizar 
                  D                Em 

Eu sigo essa estrada 
      Bm             C 
Contigo aonde for 
    Bm               C 
E Deus, o Criador 
                               D 
Sei que irá nos Guiar  

        G 
E assim iremos formar 
     D               Em 
Uma linda família  
          Bm          C 
Conduzida na lição 
     Bm        C   D 
Fazer o bem e amar 

 
G    C 
O momento é de acordar e se preparar  
                               D 
Pra encontrar, enfim  
                                     C                              G 
Os irmãos amigos que cabe a Deus prover 

G   C 
Somos dois em um só caminho a trilhar 
                              D 
E começa por mim 
                                 C      G 
A mudança que no mundo eu quero ver 
D                                          C 
Amar é o caminho que toda alma deseja seguir 
D                                              C 
E, sendo ao seu lado, é o que faz sentido  
          G 
construir 
        C                         D                       G 
Um porto, um lar, um sonho a se realizar 
 
SOLO 
 
Bb                F                      G 
São nossos passos dentro da Criação 
Bb              F                       D 
Vamos cuidar tão bem dos frutos dessa união 
  
 
       G          D                Em 

Ah, eu sigo essa estrada 
      Bm             C 
Contigo aonde for 
    Bm               C 
E Deus, o Criador 
                               D 
Sei que irá nos Guiar  

        G 
E assim iremos formar 
     D               Em 
Uma linda família  
          Bm          C 
Conduzida na lição 
     Bm        C   D                         G 
Fazer o bem e amar o nosso irmão 
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