
 

 

Meus olhos Te veem 
 

Cauã Soares 
 
 
 

1. Os fundamentos, (Jó 38:4; Sl 102:25) 
O sol e a chuva, (Jó 38:4,12,25-28; Sl 102:25) 
Controlas todos com Teu poder. (Jó 38:4; Sl 102:25) 
 

2. És poderoso (Jó 32:8; 33:4; 42:2) 
E, dos Teus planos, (Jó 42:2) 
Nenhum jamais pode ser frustrado. (Jó 42:2) 

 
PRÉ-CORO1.  Tantas coisas grandiosas (Jó 37:5; Is 12:5) 

Tu fizeste para mim: (Sl 126:3; Lc 1:49) 
O universo e seus mistérios que não vi. (Jó 42:3) 

 
CORO. Eu Te conhecia (Jó 42:5) 

Só de ouvir falar; (Jó 42:5) 
Não reconhecia, (Jó 1-41) 
Mas agora os meus olhos Te veem! (Jó 42:5; 1Co 2:10) 
Mas agora os meus olhos Te veem! (Jó 42:5; 1Co 2:10) 
 

[Repetir do início] 
 

PONTE. Falei com tanta ignorância (Jó 42:3 NVT; 38:2) 
De coisas que eu não entendia; (Jó 42:3 NVT) 
Eu duvidei do Teu saber; (Jó 42:3 NVT) 
Eu era cego e não sabia. (Jó 42:3,5 ) 
 

PRÉ-CORO2.  Me abomino, (Jó 42:6) 
Me arrependo (Jó 42:6) 
Em pó e em cinzas. (Jó 42:6) 

Em pó e em cinzas. (Jó 42:6) 
 
CORO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Notas: 
 
Ao longo da nossa vida cristã, aprendemos histórias bíblicas e textos 
espirituais que permeiam nosso cotidiano e conversas porém, muitas 
vezes, acabamos vivendo uma situação de empréstimo de experiências ou 
de conhecimento teórico sobre quem é Deus e como Ele chegou até nós 
por meio de Jesus Cristo. Nossa vida cristã pode se tornar algo artificial, 
em que externamente fazemos “tudo certo” mas internamente não temos 
real transformação ou relacionamento com Deus. E, quando chegamos a 
esse ponto, é muito difícil enxergarmos nosso erro. 
 
No início do Livro de Jó, percebemos um homem repleto de qualidades 
humanas e atributos de devoção a Deus. Entretanto a confiança nessas 
qualidades o afastou do verdadeiro conhecimento do Deus que ele tanto 
buscava respeitar em suas condutas, hábitos, falas e ações. Sua vida era 
pautada em posicionamentos favoráveis ao que seria agradável a Deus, 
mas não em ser íntimo Dele ou experimentá-Lo vivamente. O livro de Jó 
possui 42 capítulos e foram precisos 41 capítulos de provações para que Jó 
finalmente reconhecesse que ele não conhecia verdadeiramente o Senhor. 
 
Assim como os discípulos no caminho de Emaús que não identificaram o 
Senhor Jesus enquanto lhes falava, Jó não identificava o Deus de quem ele 
tanto falava. 
 
A caminhada com Cristo nos mostra a necessidade de depender 
totalmente Dele e experimentar a vida divina à nossa disposição. Jesus 
ensinou e mostrou aos discípulos a Sua relação de dependência com o Pai 
durante os acontecimentos cotidianos. Evidenciou conhecer o Pai por se 
relacionar com Ele intimamente em todos os momentos. 
 
Nossa vida com Cristo deve ser de intimidade, fervor e tremor diante da 
grandeza do amor com que Ele nos amou. Precisamos ter o olhar fixo no 
caminho que Ele abriu para nós. Devemos confiar nele para sermos 
transformados em servos e filhos úteis do nosso amado Senhor Jesus 
Cristo, nosso salvador e redentor, nosso reconciliador.  
 
É por meio da vida de Cristo que agradamos o Pai, não por nossos esforços 
ou próprias ações. 
 

Notas de execução: musicalmente, o início deve ser tocado de forma mais contínua, 
numa pulsação ritmada e homogênea, contando sobre o poder de Deus. O coro é onde 
a música fica menos ritmada e mais intensa, mostrando a reflexão e reconhecimento 
da pequenez do eu lírico. Na ponte, a intensidade sobre gradativamente, mostrando 
desespero de arrependimento. 



 

 

Meus olhos Te veem 
Cauã Soares 

 
[4/4] [144bpm] Tom: G  
Intro: |G       |G       |C7M   |C7M   |Em     |D6(4)   |C7M   |C7M   |Em     |D6(4)   |C7M   |C7M     
 
|G     |G                         |C7M      |C7M                  |G                

1. Os fundamentos, o sol e a chuva, 
          |G                          |Em                   |D6(4)        |C7M         |C7M 

Controlas todos com Teu poder. 
 

|G     |G                    |C7M   |C7M                      |G                
2. És poderoso    e, dos Teus planos, 

          |G                            |Em                   |D6(4)      |C7M         |C7M 
Nenhum jamais pode ser frustrado. 
 

|D6(4)                     |D6(4)                   |C7M         |C7M 
PRÉ-CORO1.  Tantas coisas grandiosas 

|D6(4)              |D6(4)                   |C7M         |C7M 
Tu fizeste para mim: 

|D6(4)                |D6(4)                              |C7M                           |C7M 
O universo e seus mistérios que não vi. 

 
                 |G     |G                             |C7M        |C7M       
CORO. Eu Te conhecia 
                              |Em              |D6(4)       |C7M         |C7M  

Só de ouvir falar; 
                 |G     |G                              |C7M        |C7M       

Não reconhecia, 
                                             |Em                           |D6(4)              |C7M         |C7M  

Mas agora os meus olhos Te veem! [2x] 
 

|Em     |D6(4)   |C7M   |C7M   |Em     |D6(4)   |C7M   |C7M  [Repetir do início] 
 

                    |Em        |D6(4)                      |C7M                  |C7M   
PONTE. Falei com tanta ignorância 
                    |Em          |D6(4)                                  |C7M                  |C7M   

De coisas que eu não entendia; 
                    |Em          |D6(4)                |C7M                  |C7M   

Eu duvidei do Teu saber;  
                    |Em          |D6(4)               |C7M                  |C7M   

Eu era cego e não sabia. 
 

                    |D6(4)      |D6(4)               |C7M         |C7M 
PRÉ-CORO2.  Me abomino,  
                    |D6(4)      |D6(4)                 |C7M         |C7M 

Me arrependo 
                    |D6(4)      |D6(4)               |Em   |D6(4)  |C7M          |C7M   

Em pó e em cinzas.  
                                                                |Em   |D6(4)  |C7M          |C7M   

Em pó e em cinzas. 
 

CORO. 
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Meus olhos Te veem 
Cauã Soares 

 
[4/4] [144bpm] Tom: D simplificado (para G: capo 5) 
Intro: |D       |D       |G       |G      |Bm     |A4     |G      |G      |Bm     |A4     |G     |G7    
 
|D     |D                         |G            |G                    |D                

1. Os fundamentos, o sol e a chuva, 
          |D                          |Bm                   |A4            |G           |G 

Controlas todos com Teu poder. 
 

|D     |D                    |G      |G                          |D                
2. És poderoso e, dos Teus planos, 

          |D                            |Bm                   |A4            |G         |G 
Nenhum jamais pode ser frustrado. 
 

|A4                          |A4                         |G         |G 
PRÉ-CORO1.  Tantas coisas grandiosas 

|A4                   |A4                      |G         |G 
Tu fizeste para mim: 

|A4                     |A4                                   |G                               |G 
O universo e seus mistérios que não vi. 

 
                 |D     |D                             |G        |G       
CORO. Eu Te conhecia 
                              |Bm              |A4          |G        |G  

Só de ouvir falar; 
                 |D     |D                              |G        |G       

Não reconhecia, 
                                             |Bm                           |A4                   |G           |G  

Mas agora os meus olhos Te veem! [2x] 
 

|Bm    |A4     |G      |G      |Bm    |A4     |G      |G       [Repetir do início] 
 

                    |Bm        |A4                          |G                      |G   
PONTE. Falei com tanta ignorância 
                    |Bm          |A4                                       |G                  |G   

De coisas que eu não entendia; 
                    |Bm          |A4                     |G                  |G   

Eu duvidei do Teu saber; 
                    |Bm          |A4                    |G                   |G   

Eu era cego e não sabia. 
 

                    |A4             |A4                   |G              |G 
PRÉ-CORO2.  Me abomino,  
                    |A4             |A4                   |G              |G 

Me arrependo 
                    |A4             |A4                  |Bm     |A4   |G          |G   

Em pó e em cinzas.  
                                                                 |Bm     |A4   |G          |G   

Em pó e em cinzas. 
 

CORO. 


