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ME LEMBRAREI 
Tradução Oficial para o Português – Brasil 
(REMEMBRANCE) 
 

Letra e música por: 
Chris Davenport & Benjamin Hastings 

                      Tradução por: Jonatas Félix, Nathalia Pandeló   
                                                                     & Rafael Bitencourt 
 
 
VERSO 1: 
Recebo o pão de Deus 
Partido por amor 
Seu corpo lá na cruz 
Completo me tornou 
 
VERSO 2: 
O sangue lembrarei 
Que derramou em dor 
Um novo fim comprou 
A todo pecador 
 
 
 
 



CORO: 
Aleluia 
Me lembrarei da aliança 
Aleluia 
Da cruz não me esquecerei 

VERSO 3: 
Em fé vou prosseguir 
Com humildade andar 
A Cristo vou seguir 
Como Ele me tornar 

PÓS-CORO 1: 
Seu eu me perder no caminhar 
Se Sua graça eu negar 
Me lembre tudo pago está 
Aleluia 
Que eu sempre me lembre 



 

 
 

 

 

PONTE: 
Tu és tão, tão bom pra mim  
Tu és tão, tão bom pra mim 
Eu não estaria aqui 
Se não por Ti 
Se não por Ti 
 
PÓS-CORO 2: 
Tão alto como o céu está 
E tão profundo como o mar  
Assim é o Teu amor por mim 
 
PÓS-CORO 3: 
Até Tua face eu contemplar  
Até meu tempo terminar 
Me lembre que há mais por vir 
 
TAG: 
Aleluia 
Aleluia 
Aleluia 
Que eu sempre me lembre 




