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Jorginho Araújo e Daniela Araújo (MK Edições)
Tudo o que eu quero é ser livre / Na tua
presença com meu tudo Te adorar / Esquecer
de tudo que me aflige / Com alegria eu vou me
entregar / Vou pular, dançar pra Te adorar / Vou
gritar: Sou livre pra Te amar / Vou pular, dançar,
cantar pra Te adorar / Vou me entregar / Vou
gritar: Sou livre pra Te amar // Pela cruz, eu sou
livre / Por Jesus, eu sou livre / Livre, livre
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Jorginho Araújo e Esther Marcos (MK Edições)
Pai, só tu conheces-me tão bem / Pai, teus planos
só me fazem bem / Mesmo que eu não entenda
como aqui cheguei / O Teu plano foi muito além
/ Meu Bom Pai / Vem, complete a obra em mim //
Tua Palavra eu guardei no meu coração / Fico nela
meditando dia e noite em oração / Me leve às águas
tranquilas / Refrigera a minh´alma / Me esconderei
/ Descansarei em Ti, eu sei // Pai, não vou deixar me
abater / Eu sei que são grandes os desafios / Mas
Contigo eu vou vencer / Pois não há principado, nem
há morte ou vida / Presente nem passado / O que
há de vir / Nada vai me conseguir / Separar-me desse
amor, meu Senhor // Que no Altíssimo eu quero
ficar / Na Tua sombra é o meu lugar / E ainda que
no vale da morte eu passar / Nada temerei / Pois
a Tua Palavra / Me alimenta e me sustenta // Tua
palavra eu guardei no meu coração / Pai, escute essa
minha humilde oração / Tua Palavra eu guardei no
meu coração / Fico nela meditando dia e noite em
oração / Me leve às águas tranquilas / Refrigera a
minh´alma / Me esconderei / Descansarei em Ti, eu
sei / Por Tua Palavra / Amém
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Daniela Araújo e Jorginho Araújo (MK Edições)
Então, me vi livremente sem dor nem
defeitos / Estava ali, sem meus medos não
tinha segredos / É tão bom imaginar / Onde
eu quero estar // Vou Te encontrar / Vou Te
encontrar / É Contigo que eu quero estar / Vou
Te encontrar / Vou Te encontrar / A esperança
vai me guiar / É tão bom imaginar / Onde
eu quero estar // Então, me vi sem cansaço,
sem decepção / Estava ali, desfrutando a
Tua atenção / É tão bom imaginar / Onde
eu quero estar // Te sinto comigo onde quer
que eu vá / Mas sempre vou te procurar //
Não importa a hora ou lugar / Eu sei onde eu
quero estar / Te sinto comigo onde quer que
eu vá / Mas sempre vou Te procurar
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Daniela Araújo e Jorginho Araújo (MK Edições)
Algo em meu ser está a me dizer / Que o que eu sinto é pra valer / É mais
do que paixão / É o meu coração / Que fala em forma de canção / Você me
encontrou / Seu jeito me encantou / O seu sorriso me conquistou / Não posso
me enganar / O amor está no ar / E o seu eu não vou recusar // Meio sem
querer você aconteceu / E no seu olhar meu mundo se perdeu / Estava escrito
lá no céu / A nossa história é doce como o mel / O meu coração veio me contar
/ Que ao teu lado é o meu lugar / A minha metade pra me completar / Pra
nunca mais se separar // Num dia de sol a gente se esbarrou / No mesmo dia
você me ligou / Como esquecer o som da sua voz / O meu coração acelerou
/ Mas foi no seu olhar que eu pude acreditar / Que você ia me amar / Tentei
disfarçar não pude evitar / Eu também queria te amar
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FICHA TéCNICA

Produção: Jorginho Araujo e Daniela Araujo
Produção Vocal: Jorginho Araujo e Bruno Oliveira
Mixagem e masterização: Jorginho Araujo no
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Arranjos: Jorginho Araujo e Daniela Araujo
Pianos: Jorginho Araujo
Baterias: Tarcísio Buiochy
Baixo : Jorginho Araujo (nas músicas “Tua Palavra”,
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Henrique Oliveira ( nas músicas “Livre” e “Leva-me”)
Guitarras e Violoes: Henrique Garcia (na música
“Livre”), Jessé Passos (na música “Tua Palavra”),
Edgard Cabral (na música “Leva-me”),
Back Vocal: Bruno Oliveira (na música “Meio Sem
Querer”)
Fotos: Mila Maluhy
Projeto Grafico: MK Music
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Daniela Araújo e Jorginho Araújo (MK Edições)
Leva-me, Senhor, à essência da adoração / Eleve a Ti o meu
coração / Ergo meus braços para expressar / A vontade
que sinto em me entregar / Onde Tu estás não me canso
de Te procurar / Vem me ajudar sozinho eu não consigo Te
encontrar / Então, fique perto de mim e veja como anseio /
A Tua presença // Leva-me à Tua Presença / Leva-me à Tua
Presença / Leva-me à Tua Presença, Senhor / Onde Tu estás
não me canso de te procurar / Vem me ajudar sozinho, eu
não consigo te encontrar / Então, fique perto de mim / E veja
como anseio a Tua Presença // Não preciso de incentivos pra
Te buscar / Se minh´alma anseia estar / Bem pertinho de Ti,
oh, Senhor / Onde sinto o Teu sublime amor
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