
	

	

O	que	Eu	penso	de	você	
	

David	Mesquita	
	

	

	
ESTROFE.	 Sondo	o	seu	coração;	(Sl	7:9;	139:1;	26:2,	1Jo	3:20b)	

Toda	a	sua	história	Eu	vi	-	(Sl	11:4)	
Dias	bons	e	maus;	(Sl	17:3a)	
Vi	quando	se	formou;	(Sl	139:13;	Jr	1:5)	
No	ventre	da	sua	mãe	o	fiz	(Sl	139:13,15-16)	
E	o	escolhi	pra	Mim.	(Jo	15:16,19;	Ef	1:4-5,11-12;	2:1-10)	

	
PRÉ-CORO.	 Cada	momento	escrito	está	

No	Meu	Livro;	(Sl	139:15-16,	Mt	10:30)	
Ao	se	deitar	ou	despertar,	(Sl	139:8-10)	
O	persigo	
E	cerco	com	amor.	(Sl	139:5)	

	
CORO.	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	(Sl	139:17-18)	

Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	(Jr	29:11)	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	(Jr	29:11)	
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	(Jr	29:11)	

	
PONTE.	 Busque	em	Mim	sua	alegria	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	(Sl	37:4-5)	
Busque	em	Mim	sua	alegria	
E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	(Sl	37:4-5)	

	
CORO.	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	(Sl	139:17-18)	

Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	(Jr	29:11)	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	(Jr	29:11)	
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	(Jr	29:11)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Notas:	
	

Todos	temos	dias	bons	e	ruins,	fases	de	altos	e	baixos.	Em	alguns	momentos	a	tristeza	
nos	assalta	com	tanta	intensidade,	se	instala	tão	profundamente,	que	nos	faz	questionar	
o	valor	da	nossa	vida.	Sentimo-nos	desesperançados	diante	do	futuro	porque	o	presente	
parece	 sem	propósito	 ou	 o	 passado	 é	 pesado.	 Claro	 que	 a	 tristeza	 é	 um	 sentimento	
legítimo	e	normal,	mas	quando	a	melancolia	deixa	de	ser	a	comum	derivação	de	um	
infortúnio	e	passa	a	ser	um	estado	permanente,	quando	é	misturada	à	nossa	identidade,	
quando	passa	a	acordar	conosco	de	manhã	e	deitar-se	ao	nosso	lado	a	noite,	viver	pode	
parecer	um	fardo.	Dada	a	ansiedade	e	temores	tão	frequentes	em	nossos	pós-modernos	
tempos,	muitos	tem	experimentado	esta	desesperança	diariamente	em	todas	as	classes	
sociais,	 idades	 e	 contextos	 culturais.	 Depressões,	 burnouts,	 estresses,	 fadigas	
emocionais	 são	 diversas	 manifestações	 dos	 temores	 e	 doenças	 da	 alma	 humana	
tratados	das	mais	diversas	formas	com	certa	eficácia	mas...	O	que	nos	garante	que	não	
voltarão?	
	
A	mudança	de	perspectiva,	de	ponto	de	vista,	prova-se	uma	medida	eficaz.	
	
Se	olhamos	"de	nós	para	nós",	encontramos	muitas	causas	para	lamentar.	Mas	quando	
abraçamos	aquilo	que	a	Bíblia	nos	descreve	como	sendo	a	visão	de	Deus	a	nosso	respeito,	
percebemos	que	Sua	preocupação	é	mais	profunda,	Sua	visão	mais	detalhada	e	próxima;	
Seu	 cuidado	 é	 intenso,	 carinhoso,	 amoroso.	 Conforme	 nos	 mostra	 o	 Salmo	 139,	
inspiração	desta	música	 em	quase	 sua	 totalidade,	 Ele	 "sonda	o	 nosso	 coração	 e	 nos	
conhece",	 tendo	 escrito	 cada	 um	dos	 nossos	 dias	 em	 Seu	 livro.	 Seu	 cuidado	 conosco	
começa	antes	de	nosso	nascimento,	pois	visitou-nos	ainda	no	ventre,	tendo	contemplado	
nossos	 ossos	 ainda	 em	 formação,	 e,	 ao	 longo	 da	 vida,	 nos	 cerca	 de	 amor!	 Este	
conhecimento	de	Deus	é	maravilhoso	demais	para	nós,	no	entanto	a	Bíblia	nos	afirma	
além.	Ele	sabe	o	que	pensa	de	nós,	e	são	"pensamentos	de	bem,	e	não	de	mal"	(Jeremias	
29.11).	 Se	 nossos	 pensamentos	 a	 nosso	 próprio	 respeito	 são	desesperançados,	 os	 de	
Deus	não!	Se	consideramos	que	Deus	não	nos	ama	e	deseja	nosso	mal,	não	poderíamos	
estar	mais	enganados:	ele	nos	reservou	um	futuro	seguro	e,	nos	propõe	que	busquemos	
Nele	nossa	alegria.	Quando	Deus	 se	 tornar	nossa	 fonte	de	 satisfação,	nosso	 coração	
ficará	seguro:	Deus	não	muda	de	ideia	(Nm	23.19),	não	oscila	(Tg	1.17),	não	se	afeta	
pelas	 circunstâncias,	 Suas	mãos	 são	 firmes	 (Salmo	 18.16),	 Seus	 olhos	 são	 puros	 (Hb	
1.13),	 Seu	plano	é	perfeito	 (Romanos	12.2),	 Seus	 caminhos	 são	 retos	 (Os	14.9)	e	nos	
conduzirão	à	vida	eterna	(Salmo	25.8-10)!	
	
Precisamos	crer	na	forma	como	Deus	nos	define	mais	do	que	acreditamos	em	nossos	
próprios	 olhos.	 Somos	 transitórios,	 carnais,	 e	 só	 podemos	 compreender	 -	 ainda	 que	
imperfeitamente	-	o	agora	e	o	passado	para,	talvez,	imaginar	algum	futuro.	Deus	não	
está	limitado.	Deus	nos	ama.	Nos	escolheu	antes	de	haver	um	mundo	e	nos	reservou	a	
Ele	mesmo	como	destino.	Poderia	haver	algo	mais	seguro?	
	
Notas	de	execução:	apesar	do	sentimento	de	alegria	e	a	esperança	que	a	canção	propõe-se	a	
gerar,	foi	imaginada	suave,	gentil,	como	uma	conversa	olho-no-olho	em	tom	baixo	e	lento	entre	
um	filho	entristecido	e	um	pai	consolador.	A	força	dela	está	mais	na	profundidade	das	afirmações	
que	na	execução	enérgica,	mas	pode-se	buscar	aumentar	a	intensidade	no	coro	para,	outra	vez,	
descansar	na	ponte.	Essas	partes	podem	ser	repetidas	várias	vezes	com	intensidades	variadas	
para	diferentes	percepções	do	conteúdo.	
	



	

	

O	que	Eu	penso	de	você	
David	Mesquita	

	
	

[3/4]	[96bpm]	Tom:	A	
	

																																											|D																											|E								|A																													
ESTROFE.	 Sondo	o	seu	coração;	

																																		|[4/4]	A/C#																																						|[3/4]	D																																					
Toda	a	sua	história	Eu	vi	-	

																																											|E																											|A														|A																						
Dias	bons	e	maus;	

																																											|D																						|E											|A																													
Vi	quando	se	formou;	

																																										|[4/4]	A/C#																																			|[3/4]	D																																					
No	ventre	da	sua	mãe	o	fiz	

																																																				|E																									|A														|A																						
E	o	escolhi	pra	Mim.	

	
																																			|F#m																																													|E																						

PRÉ-CORO.	 Cada	momento	escrito	está	
																																			|F#m																									|E																						

No	Meu	Livro;	
																																			|F#m																																							|E																					

Ao	se	deitar	ou	despertar,	
																																			|F#m																	|E																|D							

O	persigo	
																																																|D																										|E																			|E							

E	cerco	com	amor.	
	

																																																					|D																											|E																														|A											
CORO.	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	

																																											|F#m																																		|D													|E													|A															|A	
Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	

																																													|D																														|E																												|F#m														|F#m	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	

																																													|D																														|E																							|A														|A	
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	

	
																																											|D																																																								|E											

PONTE.	 Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|A/C#																										|F#m													|D										|E											|A										|A	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
																																											|D																																																								|E											

Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|A/C#																										|F#m													|D										|E											|A										|A	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
	
CORO.	 	



	

	

O	que	Eu	penso	de	você	
David	Mesquita	

	
	
[3/4]	[96bpm]	Tom:	G	(para	A:	capo2)	
	

																																											|C																											|D								|G																													
ESTROFE.	 Sondo	o	seu	coração;	

																																		|[4/4]	G/B																																							|[3/4]	C																																					
Toda	a	sua	história	Eu	vi	-	

																																											|D																											|G														|G																						
Dias	bons	e	maus;	

																																											|C																						|D											|G																													
Vi	quando	se	formou;	

																																										|[4/4]	G/B																																					|[3/4]	C																																					
No	ventre	da	sua	mãe	o	fiz	

																																																				|D																									|G														|G																						
E	o	escolhi	pra	Mim.	

	
																																			|Em																																														|D																						

PRÉ-CORO.	 Cada	momento	escrito	está	
																																			|Em																											|D																						

No	Meu	Livro;	
																																			|Em																																								|D																					

Ao	se	deitar	ou	despertar,	
																																			|Em																			|D																|C							

O	persigo	
																																																|C																										|D																			|D							

E	cerco	com	amor.	
	

																																																					|C																											|D																														|G											
CORO.	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	

																																											|Em																																				|C													|D													|G															|G	
Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	

																																													|C																														|D																												|Em														|Em	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	

																																													|C																														|D																							|G														|G	
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	

	
																																											|C																																																								|D											

PONTE.	 Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|G/B																												|Em														|C										|D											|G										|G	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
																																											|C																																																								|D											

Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|G/B																												|Em														|C										|D											|G										|G	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
	
CORO.	



	

	

O	que	Eu	penso	de	você	
(versão	pocket	Constante)	

David	Mesquita	
[3/4]	[96bpm]	Tom:	G	(para	A:	capo2)	
	

																																											|C7M																						|D4(9)								|G																													
ESTROFE.	 Sondo	o	seu	coração;	

																																		|[4/4]	G/B																																							|[3/4]	C7M																																					
Toda	a	sua	história	Eu	vi	-	

																																											|D4(9)																				|G														|G					G9				G																	
Dias	bons	e	maus;	

																																											|C7M																|D4(9)						|G																													
Vi	quando	se	formou;	

																																										|[4/4]	G/B																																					|[3/4]	C7M																																					
No	ventre	da	sua	mãe	o	fiz	

																																																				|D4(9)																			|G														|G				G9				G														
E	o	escolhi	pra	Mim.	

	
																																			|Em																																														|D4(9)																						

PRÉ-CORO.	 Cada	momento	escrito	está	
																																			|Em																											|D4(9)																						

No	Meu	Livro;	
																																			|Em																																								|D4(9)																					

Ao	se	deitar	ou	despertar,	
																																			|Em																			|D4(9)															|C7M							

O	persigo	
																																																|C7M																					|D4(9)																	|D4(9)							

E	cerco	com	amor.	
	

																																																					|C7M																				|D4(9)																														|G											
CORO.	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	

																																											|Em																																				|C7M							|D4(9)						|G															|G			G9			G	
Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	

																																													|C7M																								|D4(9)																						|Em														|Em		Em4		Em	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	

																																													|C7M																								|D4(9)																|G														|G			G9			G	
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	

	
																																											|C7M																																																		|D4(9)											

PONTE.	 Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|G/B																												|Em			D			G/B		|C										|D											|G										|G			G9			G	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
																																											|C7M																																																		|D4(9)											

Busque	em	Mim	sua	alegria	
																																															|G/B																												|Em			D			G/B		|C										|D											|G										|G			G9			G	

E	Eu	satisfarei	o	seu	coração.	
	
CORO.	 	 Porque	Eu	sei	o	que	Eu	penso	de	você:	

Pensamentos	de	bem	e	não	de	mal;	
E	um	futuro	seguro	já	preparei,	

																																													|C7M																								|D4(9)																|C7M						|D4(9)					|Em						|G				
E	um	futuro	feliz	já	preparei.	


