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Meu filho  vês aquela clari      dade ? É a  ci...         dade na escuri...
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dão.  O barco 
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singra as                     águas  e      
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pulsa  feito um cora...      ção. Cheio de
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ale...                                  gria                              bálsamo                     benção.                        O Círio de  Naza... 
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Diante do mistério
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reth, tu ve...                      rás, será meni...         no  algo                      pra não se esque...
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cer          pra co...      
    mar,       vais vo...
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que há nessa                       nossa vida hu...        mana, vais cres...        cer mais que o rio-

lar no               teu ca...
 ar mais       que as se...
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minho, feito o             som de uma vi...        ola  que te                  fez chora bai...    
 manas. Vais sor...      rir pro reve...             lado, fruto da             emoção  na
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2ª vez

xinho, quando                         vires a se...              nhora fica...             rás pequeni...              ninho    
                    boca de que      tudo é amar...          
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rado e o        mundo é      um , é o...                ca. Menino acorda      e vem                     olhar, o sol não 
tarda em
                                                                       jar. Outros outubros    tu ve...                     rás  e outubros 
guardam
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le...              van...           tar , vem                    ver   Be...                   lém                          que começa a feste...   
histó...         ri...               as, ver -                    o- pe...                        so                            quando for a hora.   

Am7 D(9) 7 G D/F# Emaj7 G/A

ll ll ll ll ””{

CÍRIOS
Marco Aurélio / Vital Lima


