
 

 

Só nós dois 
 

Samuel Huh 
 
 

1. Atento a Teu falar, Senhor, (Ex 15:26; Pv 7:24) 
Persigo cada passo Teu; (Lc 5:11,28) 
Aquilo que ficou pra trás (Fp 3:8) 
Não importa mais (Fp 3:8) 
Se Tu fores meu. (Fp 3:8) 

 
2. Em Ti firmando meu olhar, (Hb 12:2) 

Sublime fazes meu andar. (Fp 3:8) 
Aceito tudo o mais perder, (Fp 3:8) 
Nada vou temer (Js 1:9) 
Se eu Te ganhar. (Fp 3:8) 

 
CORO1. O Teu caminho é salvação; (At 16:17) 

É confiar em Tua mão; (Sl 31:5; 37:5; 139:10) 
É esquecer de tudo (Fp 3:13) 
O que não tem futuro, (Fp 3:13) 
Que não tem depois; (Fp 3:13) 
É ver Teu valor, (Mt 13:46)   

Vivermos só nós dois. (At 17:28; 1Jo 4:9) 
 

REFRÃO.  Meu desejo é prosseguir; (Fp 3:14) 
Meu destino é conhecer a Ti. (Fp 3:10, 19-20) 

 
CORO2. O Teu caminho é salvação; (At 16:17) 

É confiar em Tua mão; (Sl 31:5; 37:5; 139:10) 
É esquecer de tudo (Fp 3:13) 
O que não tem futuro, (Fp 3:13) 
Que não tem depois; (Fp 3:13) 
É ver Teu valor, (Mt 13:46)   

Provar Teu amor, (Ef 3:19) 
Vivermos só nós dois. (At 17:28; 1Jo 4:9) 

 
REFRÃO.[2x]  Meu desejo é prosseguir; (Fp 3:14) 

Meu destino é conhecer a Ti. (Fp 3:10, 19-20) 
 
 
 
 



 

 

Notas: 
 

Em Filipenses 3, Paulo fala sobre um alvo.  
 

Algo tão valioso, tão sublime, que ele considerava tudo o mais como 
refugo, lixo. Ele poderia perder tudo, bens materiais, integridade física, 
liberdade, e estava disposto a isso, contanto que pudesse ganhar a Cristo.  

 
A sublimidade do conhecimento de Cristo faz todo o resto perder 
importância. Que as coisas que para trás ficam, boas ou más, sejam 
esquecidas. As coisas materiais, terrenas, estão destinadas a acabar, não 
possuem futuro. Devemos avançar para o que diante de nós está.  

 
Este hino mostra essa visão, a de alguém ávido para conhecer o Senhor. 
Atento a Seu falar, perseguindo Seus passos, firmando Nele o olhar. Tais 
ações são descritas com verbos no tempo presente, mostrando o processo 
de buscar a Cristo em pleno andamento.  
 
Essa pessoa não se preocupa com o que ficou pra trás, aceita perder tudo 
o mais para poder andar esse caminho de salvação. E esse caminho 
consiste em perceber o valor de Cristo, esquecendo do resto para poder 
conhece-Lo plenamente e ter um viver íntimo com Ele.  
 
Paulo viu tudo isso e deixou de ser um perseguidor de cristãos para 
continuar um perseguidor, mas no bom sentido: um perseguidor de Cristo. 
 
Prossigamos todos para o alvo: uma vida só com o Senhor. 
 
Notas de execução: este hino deve iniciar de forma romântica, suave e doce. Mas, a 
partir do coro, crescer em intensidade, mostrar a força desse desejo de prosseguir. Na 
repetição do coro, pode-se tocar bem cheio, com suingue, cantar forte, com a música 
atingindo o ápice no final. 
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[9/8] [♩.=110bpm] Tom: Bb 
 
             |Bb                                          |Bb/D    |Eb9          |F4 

1. Atento a Teu falar, Senhor, 
             |Bb                                    |Bb/D    |Eb9            |F4 

Persigo cada passo Teu; 
                                                       |Dm7         |Gm7            

Aquilo que ficou pra trás 
                                        |Eb9       |Bb/D        |Bb/D 

Não importa mais 
             |Cm7       |Cm7           |F/A         |F/A 

Se Tu fores meu. 
 
[idem estrofe 2] 
 
                    |Eb9                                             |Eb9      |Bb/D            |Bb/D 
CORO1. O Teu caminho é salvação; 
                    |Eb9                                  |Eb9    |Bb/D            |Bb/D 

É confiar em Tua mão; 
                    |Cm7                                     |Bb/D   |Eb                                           |F4    

É esquecer de tudo     o  que não tem futuro,                  
                    |Gm             |Gm/F                  |Eb            |Eb 

Que não tem depois; 
                    |Cm7    |Cm7                |F              |Gbo              |Gm 

É ver Teu valor, 
                                  |Gm/F                       |Eb                |Eb (pausa) 

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Cm7                         |Bb/D     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |Eb                          |F       |Bb         |Bb/D     |Eb9     |F4 

Meu destino é conhecer a Ti. 
 
CORO2. O Teu caminho é salvação; / É confiar em Tua mão; 

É esquecer de tudo o que não tem futuro, / Que não tem depois; 
                   |Cm7    |Cm7                |F              |Gbo               |Gm 

É ver Teu valor, provar Teu amor, 
                                  |Gm/F              |Eb                |Eb  

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Cm7                         |Bb/D     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |Eb                          |F       |Gm        |Gm7 

Meu destino é conhecer a Ti. 
                                                |Cm7                         |Bb/D     

 Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |Eb                          |F        |Bb 

Meu destino é conhecer a Ti. 
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[9/8] [♩.=110bpm] Tom: G (para Bb: capo3) 
 
             |G                                           |G/B       |C9           |D4 

1. Atento a Teu falar, Senhor, 
             |G                                     |G/B       |C9            |D4 

Persigo cada passo Teu; 
                                                       |Bm7          |Em7            

Aquilo que ficou pra trás 
                                        |C9         |G/B        |G/B 

Não importa mais 
             |Am7       |Am7           |D/F#         |D/F# 

Se Tu fores meu. 
 
[idem estrofe 2] 
 
                    |C9                                                |C9      |G/B            |G/B 
CORO1. O Teu caminho é salvação; 
                    |C9                                    |C9      |G/B            |G/B 

É confiar em Tua mão; 
                    |Am7                                     |G/B    |C                                            |D4    

É esquecer de tudo    o  que não tem futuro,                  
                    |Em               |Em/D                  |C            |C 

Que não tem depois; 
                    |Am7    |Am7                |D              |D#o              |Em 

É ver Teu valor, 
                                  |Em/D                     |C                |C (pausa) 

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Am7                         |G/B     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |G         |G/B      |C9       |D4 

Meu destino é conhecer a Ti. 
 
CORO2. O Teu caminho é salvação; / É confiar em Tua mão; 

É esquecer de tudo o que não tem futuro, / Que não tem depois; 
                   |Am7    |Am7                |D              |D#o              |Em 

É ver Teu valor, provar Teu amor, 
                                  |Em/D                     |C                |C  

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Am7                         |G/B     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |Em        |Em7 

Meu destino é conhecer a Ti. 
                                                |Am7                         |G/B     

 Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |G 

Meu destino é conhecer a Ti. 



 

 

Só nós dois 
Samuel Huh 

 

[9/8] [♩.=110bpm] Tom: A (para Bb: capo1) 
 
             |A                                           |A/C#     |D9          |E4 

1. Atento a Teu falar, Senhor, 
             |A                                      |A/C#    |D9            |E4 

Persigo cada passo Teu; 
                                                       |C#m7       |F#m7            

Aquilo que ficou pra trás 
                                        |D9         |A/C#        |A/C# 

Não importa mais 
             |Bm7       |Bm7           |E/G#         |E/G# 

Se Tu fores meu. 
 
[idem estrofe 2] 
 
                    |D9                                                |D9      |A/C#            |A/C# 
CORO1. O Teu caminho é salvação; 
                    |D9                                    |D9      |A/C#            |A/C# 

É confiar em Tua mão; 
                    |Bm7                                     |A/C#    |D                                           |E4    

É esquecer de tudo     o  que não tem futuro,                  
                    |F#m            |F#m/E                |D            |D 

Que não tem depois; 
                    |Bm7    |Bm7                |E              |Fo              |F#m 

É ver Teu valor, 
                                  |F#m/E                     |D                |D (pausa) 

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Bm7                         |A/C#     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |D                            |E       |A         |A/C#     |D9     |E4 

Meu destino é conhecer a Ti. 
 
CORO2. O Teu caminho é salvação; / É confiar em Tua mão; 

É esquecer de tudo o que não tem futuro, / Que não tem depois; 
                   |Bm7    |Bm7                |E              |Fo                 |F#m 

É ver Teu valor, provar Teu amor, 
                                  |F#m/E             |D                |D  

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Bm7                         |A/C#     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |D                            |E       |F#m        |F#m7 

Meu destino é conhecer a Ti. 
                                                |Bm7                         |A/C#     

 Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |D                            |E        |A 

Meu destino é conhecer a Ti. 
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[9/8] [♩.=110bpm] Tom: G (para tom original Bb: capo 3) 
 
             |G9                                         |G9/B       |C7M(6/9)          |D6(4) 

1. Atento a Teu falar, Senhor, 
             |G9                                   |G9/B      |C7M(6/9)            |D6(4) 

Persigo cada passo Teu; 
                                                       |Bm7          |Em7            

Aquilo que ficou pra trás 
                                        |C9         |G/B        |G/B 

Não importa mais 
             |Am7       |Am7           |D9/F#         |D9/F# 

Se Tu fores meu. 
 
[idem estrofe 2] 
 
                    |C9                                                |C9      |G/B            |G9/B 
CORO1. O Teu caminho é salvação; 
                    |C9                                    |C9      |G/B            |G9/B 

É confiar em Tua mão; 
                    |Am7                                     |G/B    |C                                            |D4    

É esquecer de tudo    o  que não tem futuro,                  
                    |Em               |Em/D                  |C            |C 

Que não tem depois; 
                    |Am7    |Am7                |D9              |D#o              |Em 

É ver Teu valor, 
                                  |Em/D                     |C                |C (pausa) 

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Am7                         |G/B     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |G9         |G9/B     |C7M(6/9)     |D6(4) 

Meu destino é conhecer a Ti. 
 
CORO2. O Teu caminho é salvação; / É confiar em Tua mão; 

É esquecer de tudo o que não tem futuro, / Que não tem depois; 
                   |Am7    |Am7                |D              |D#o              |Em 

É ver Teu valor, provar Teu amor, 
                                  |Em/D                     |C                |C  

Vivermos só nós dois. 
 

                                                |Am7                         |G/B     
REFRÃO. Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |Em        |Em7 

Meu destino é conhecer a Ti. 
                                                |Am7                         |G/B     

 Meu desejo é prosseguir; 
                                                    |C                            |D       |G9   |G9/B     |C7M(6/9)   |D6(4)     |G9 

Meu destino é conhecer a Ti. 
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