01 - NEBLINA
Letra: Emerson Dutra

A neblina retém Tua luz, que insiste até mim chegar
Não percebo os destinos obscuros que vem de idéias vãs
Já não vejo quão tortos são os caminhos que estou a andar
Pedras tentam impedir meus passos para dessa vida sair
Eu não quero tropeçar e cair
Se caio, sei que estás a me levantar
Sei que maus tempos virão
Mas nada me fará desistir
Mesmo distante de Ti, sinto que sempre esteve comigo
Não O percebi nem compreendi a imensidão do Teu amor
Agora vejo o dia amanhecer, sinto Tua brisa me tocar
A névoa era uma ilusão transpassada por Tua luz
Eu não quero tropeçar e cair
Se caio, sei que estás a me levantar
Sei que maus tempos virão
Mas nada me fará desistir

02 - PUBLICANO
Letra: Emerson Dutra

Recatado e distante de Ti
Me encontro perdido em mim
Dignidade ausente de feitos,
Nada tenho a oferecer
Apenas me entrego aqui
Meditando o que fiz
Em respeito fito o chão
Pedindo piedade, piedade
Não posso elevar meu o olhar
Simplesmente por ser pecador
Mas ao encontrar-me em Ti,
Sou livre e vejo o que sou

03 - TUDO OUTRA VEZ
Letra: Diogo Noleto

Quando o dia clarear trazendo a esperança
E num segundo sol chegar
Eu vou estar sempre esperando por você
Pra que um dia nós possamos entender o inicio e o final
Vamos juntos caminhar e eternizar e concretizar
Essa é a hora de mudar
Vamos juntos caminhar e eternizar e concretizar
Façamos tudo outra vez
E quando o dia terminar ficando na lembrança
Os bons momentos vão ficar
Eu estarei sempre esperando por você
Pra que juntos nós possamos entender o início e o final

04 - ESPERANÇA
Letra: Diogo Noleto

Espero não ter mais que esconder
Espero não ter mais que sofrer
Espero ser bem capaz
Mudar a minha vida como eu quero
Não vou recorrer a mais ninguém
Agora com Deus eu sou alguém
Encontrei o meu caminho
Amparo, esperança, fé e força
Ainda existe a quem chamar
Não importa onde você vai, existe um cais
É não desistir de tentar
Não importa onde você vai, existe um cais

05 - AO AMANHECER
Letra: Emerson Dutra

O que haverá ao amanhecer?
O que haverá ao fim do dia?
Será o mesmo fim mais vez?
Ou posso mudar os passos meus?
Fazer diferente é uma opção
Que Deus permite escolher nova ação
Tentar novamente e acreditar
Que posso minha vida mudar
Mais uma vez vou recomeçar
É um novo dia a desbravar
Mais uma chance pra permanecer
Firme na graça do Deus de poder

06 - GUERREIRO EM COMBATE
Letra: Emerson Dutra

Eu não sou de aço, na solidão posso até chorar
Eu não sou perfeito, peças faltam pra me completar
Não tenho super poderes nem tampouco armaduras
Mas amparo terei se confiante andar no caminho de Deus
Sou guerreiro em combate por Jesus
Sou soldado de grande valor
Sou guerreiro em combate por Jesus
Levando almas ao Senhor
Não há falta de paz, mas ausência de Deus
Nas vidas vazias, carentes de amor
Mas há quem leve a essência divina
Para as almas no exílio sombrio perdidas sem Deus

07 - VER ALÉM
Letra: Diogo Noleto

Fico tão distante se eu me escondo de você
Tão indiferente se eu tento Te esquecer
E assim não posso respirar
E assim não posso Te escutar
Se eu me escondo de você
Na verdade é o começo e o fim
Por que eu não consigo entender
Me faz ver e entender tudo de coração
Além do que os meus olhos podem ver
Me encontrou caído e estendeu a tua mão
Desprezado e ferido me firmou os pés no chão
E me ensinou o que é amar
E me ensinou a perdoar
Eu que nunca chamei por você
Mesmo assim não me deixou

08 - HOJE TE QUERO
Letra: Emerson Dutra

É tão bom estar contigo aqui neste lugar
Singular presença sinto em meu coração
De devaneios vem me despertar
E mostra-me o caminho que devo andar
Hoje quero sentir o teu espírito pairar sobre mim
Como Tua luz que brilha em meus olhos e me faz tão feliz
Vem espírito, Vem espírito
Agora sinto a imensidão do amor que provou por nós
Brisa leve que aquece e me faz amar
Acelera o meu coração levanto minhas mãos
E peço a herança que deixou para nós

09 - MINHA OPÇÃO
Letra: Emerson Dutra

Chega!
De viver o que não me convém
De fazer o que todos fazem
Pra entrar na roda
Não sou mais um na turma
Basta!
Eu faço o que quero fazer
Não sigo a onda da vez
Eu tenho minha posição
Minha fé é a minha salvação
Fé é minha opção
Eu não abro mão
Não venha impor a sua opinião
Ora!
Ouça agora a voz da razão
Sinta o chamado em teu coração
Vá com quem te ama
Siga Aquele que te chama
Luta!
Faça da vida uma expressão
Daquilo que espera sua alma
Passo firme e oração
Aproximam todos na missão

10 - ME SUPEREI
Letra: Diogo Noleto

Eu sempre busquei viver distante
Cada dia bem mais intolerante
Ele me fez o que sou hoje
Mais forte e seguro hoje eu vivo
Eu preciso seguir Sua luz
Sei que no final vai me mostrar o que eu devo ser
E vai estar a me guiar. Eu já me superei
Se Deus não tivesse me chamado
Talvez não teria superado
Saí do pecado para poder viver
E hoje sou mais do que eu pude ser
Eu preciso seguir Sua luz

11 - DEPOIS DA CHUVA
Letra: Diogo Noleto

Te julgam sem razão, te levam sempre ao medo
Esquecem compaixão, quem um dia foi você
Espalham escuridão, te levam ao desespero
E ferem sem perdão quem busca apenas sorrir em meio à destruição
Mas enquanto a chuva cai eu sigo em frente
Não vou olhar pra trás
Eu escuto a SUA voz não vou sozinho
E a chuva irá passar
Mantive os pés no chão, ignorei o meu medo
E vi a solidão ficar mais longe de mim
Abri meu coração, renovei meus pensamentos
Criei a razão na qual pudesse seguir em meio à destruição

12 - UM NOVO DIA
Letra: Emerson Dutra

Acorda!
Você colhe o que plantou
O que aconteceu está feito
Quer mudar? Essa é a hora. Faça diferente
A liberdade ao plantar te limita ao colher
Um novo dia virá quando acreditar
Naquele que se entregou para nos libertar
Basta firmar sua fé e boa ação plantar
Que um novo dia virá
Desperta!
A indiferença leva à derrota
Uma queda não é o fim da linha
Levante, busque forças, lute, reaja
Um novo dia o espera ao amanhecer

