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A VERDADEIRA PAZ 
Música: Renato Parmigiani 

Letra: Elias Rodrigues, inspirada em pensamento de Paiva Netto: “A verdadeira Paz 
nasce no coração limpo do Ser Humano” 

Interpretação: Grupo Legionários Mc’s e Fernando Ébano 
 

Tom: Bm 

Introdução: ||:  Bm  |  A  |  Gmaj7  |  F#  :|| 

||:  Bm  |  Bm  |  Bm  |  Bm  :|| 
 
           Bm 

Há milênios o Ser Humano vem buscando a Paz, 
Mas perdeu-se no caminho e não sabe o que faz 
E o que fez pra chegar até aqui. 
Muitas guerras hoje em dia, e as pessoas nem aí. 
Se acostumam a viver em conflitos sociais, 
Desrespeito, ingratidão e muito mais. 
Quosque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? 
Tá na hora da parada obrigatória, 
Como disse um amigo meu. 
Ele escreveu há tempos, alertando amigos seus, 
E pessoas mais que ouviram a mensagem 
E mudaram sua vida hoje, com dignidade. 
“Tamo” aqui Legionários Mc’s revivendo esse tema, 
Tão simples de falar, mas difícil de aplicar. 
Só se conquista com Amor e nada mais. 
O mundo chora e suplica pela Paz. 
 
     Bm                        A                       G         F# 

A verdadeira Paz nasce no coração do Homem.          Refrão 2x 
 
    Bm 

Podia te contar muitos fatos reais, 
Que acontecem e parecem não serem nada demais. 
Pode até parecer um fato pitoresco, 
Mas “pimenta nos olhos dos outros é refresco”. 
“Essa guerra não é minha; eu só vejo na TV”, 
Mas o mundo desaba quando sobra pra você. 
Não me venha com o papo: “Tô fazendo minha parte”. 
Todos temos que mudar antes que seja tarde. 
Desde o papel que não se jogue no chão 
À mais alta atitude do mais alto escalão, 
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      Bm 

‘Cê tem que buscar a Paz (e muito mais)! 
       A 

‘Cê tem que pregar a Paz (e muito mais)! 2x 
       G 

‘Cê tem que pregar o Amor (e muito mais)! 
       F# 

‘Cê tem sua vida! Deus é demais! 
 
     Bm                        A                       G         F# 

A verdadeira Paz nasce no coração do homem.          Refrão 1x 
 
Bm 

Deus é muito bom com o mundo sempre: 
Vê tanta coisa errada, mas dá o livre-arbítrio. 
É doutor em todos os ramos, 
Sabe o que acontece em todos os planos. 
Você pode até fazer o que bem entender, 
Mas o que você plantou um dia irá colher. 
O mundo paga por plantar a maldade. 
“Quem semeia vento colhe tempestade”. 
E, por essas e outras razões, 
Todos passamos por transformações. 
“A Ciência iluminada pelo Amor” ganha Prêmio Nobel. 
“Há muito mais entre a Terra e o Céu 
Do que julga nossa filosofia”. 
Nada como um dia após o outro dia. 
Então, se renove, faça como o Sol: 
Nasce todos os dias, faz o Bem por igual; 
Não importa onde, serve como guia; 
Aquece as mansões e a periferia, 
Porque é criação de Deus, 
Igualzinho a você e eu. 
E, depois desse exemplo, você ainda quer mais? 
Te falo uma frase, não se esqueça jamais, 
Gmaj7 

Guarde bem, amarre no seu cais: 
     Gmaj7                               F# 

“Se queres a Paz, prepara-te para a Paz!”. 
 
     Bm                        A                       G         F# 

A verdadeira Paz nasce no coração do homem.          Refrão... fade out 


