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LOUVOR MARIANO
01 O SOL SE PÕE
1 - O sol se põe, o sino que bate,
ao som da Ave Maria. Voltamos pra casa depois do trabalho, sentindo aqui dentro
a nossa alegria.

2 - Virgem Santa, Virgem Bela,
Mãe Amável, Mãe Querida. /
Amparai-nos, socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida./
3 - Nos momentos de perigo, que
são tantos nesta vida, /confiantes recorremos, à Senhora Aparecida./

/Quando à tardinha a Nossa
Senhora, se fica lá fora tentando rezar, é forte a emoção que
se sente no peito, precisa ser
forte para não chorar./

4 - Protegei a Santa Igreja, nossa Mestra, nossa Guia, /protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida./

2 - Quando criança nos marcou
bastante, certos momentos
de grande emoção, o por do
sol a casa e o poente, que nós
trazemos na recordação.

1 - A treze de maio, na cova da
Iria, no céu aparece a Virgem
Maria.

3 - Maria em meus olhos me
olha profundo, querendo falar de Sua grande missão,
tem gente sofrendo e morrendo de fome, precisa lutar
pela libertação.

2 - A três pastorinhos; cercada
de luz visita Maria a Mãe de
Jesus.

02 GRAÇAS DEMOS A
SENHORA

4 - A Virgem nos manda o terço
rezar, assim diz: meus filhos
vos hei de salvar.

1 - Graças demos a Senhora,
que por Deus foi escolhida,
/para ser a Mãe de Cristo, a
Senhora Aparecida./

03 A TREZE DE MAIO

Ave, Ave, Ave Maria! (2x)

3 - Das mãos Lhe pendiam continhas de luz, assim era o
terço da Mãe de Jesus.

5 - Mãezinha Maria vou Lhe oferecer, a flor, meu carinho,
amor por Você.
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04 MARIA DE NAZARÉ
1 - Maria de Nazaré, Maria me
cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico
a pensar, e sem perceber me
vejo a rezar, e meu coração
se põe a cantar, pra Virgem
de Nazaré.
Menina que Deus amou e
escolheu, pra Mãe de Jesus
o Filho de Deus, Maria que
o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.

1 - /Canta coração alegre e feliz, com gratidão a Deus bendiz/.
2 - /Santo é Seu nome que está
em toda terra, puro é Seu
amor, que alegria encerra/.
3 - /Nossa união é um milagre
de amor, vindo de Jesus, o
nosso Salvador/.
4- /Deus é um Pai fiel de ninguém esquece, obrigado
Deus, ouve esta prece/.
06 CANTO DAS BANDEIRAS

Ave Maria, Ave Maria, Ave
Maria, Mãe de Jesus!
2 - Maria que eu quero bem,
Maria do puro amor, igual a
Você ninguém, Mãe pura do
meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um
traço de Deus Maria deixou,
um sonho de Mãe, Maria
plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o
Cristo falar, Maria que fez
Jesus caminhar, Maria que
só viveu pra Seu Deus, Maria do povo meu.
05 MAGNIFICAT (C)
Magnificat, Magnificat é o
canto de amor, Minh’alma
engrandece a Deus Meu Salvador.

Mãe querida, ó Mãe Padroeira do nosso Brasil, foi nas
águas desta pátria amada
Tua imagem surgiu, Mãe
Morena por isso pedimos,
Tua benção divina, nos ajude nesta caminhada ó Mãe
Peregrina. Entre negros e
brancos vieste para unificar,
entre pobres sofridos vieste
para consolar, entre um povo
de fibra dominas o Brasil inteiro, Mãe Rainha do povo
sofrido, mas povo guerreiro.
Hoje o jovem, o idoso e a criança estão Te saudando, as
bandeiras no ar balançando
por Ti estão clamando, abençoa ó Virgem Morena o povo
brasileiro, com Teu manto, ó
Virgem Morena cobre o mundo inteiro.
Dá a paz, dá a paz, dá a paz.
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07 OS RAMOS DA AZINHEIRA

09 IMAC. CORAÇÃO DE MARIA

1 - Sobre os ramos da azinheira, Tu mostraste ó Mãe Clemente, /Que nos amas ternamente, És a nossa medianeira./

1 - Imaculado coração de Maria,
Imaculado coração de Maria,/És Luz e Guia, És Luz e
Guia, És Luz e Guia dos Teus
filhos aqui/.

/Ave, Ave, Ave Mãe celestial/!

2 - Os Sacerdotes a Ti consagrados, os Sacerdotes a Ti consagrados; /Olha com amor,
aperta ao coração, faze-os
semelhantes ao Teu Filho
Jesus./

2 - Tu desceste lá do céu, a falar aos pastorinhos, /:inocentes, pobrezinhos, Mãe de
Fátima e de Deus./.
3 - Do Rosário Virgem Pura,
Mãe de Fátima querida, /Tu
serás por toda vida, nossa
paz nossa ventura./
4 - Penitência e oração, que fizéssemos pedias,/ e o rosário que trazias fosse a nossa
devoção./
08 LíRIO BRANCO
1 - Formosa És, Lírio Branco da
Trindade. Rosa Brilhante
que embeleza o céu. /Tua
presença, na hora da morte,
alegrará, quem foi devoto
Teu./
2 - Quero morrer, cantando os
Teus louvores, qual rouxinol
que expira ao por do sol, /
Quando eu partir, da minha
humilde lida, Te cantará
meu pobre coração./

3 - Os fiéis aqui reunidos, os fiéis aqui reunidos; /reúne
Teu exercito, preparado pra
batalha, pra que triunfe logo
o Imaculado Coração/.
4 - Ao chegar nossa última hora,
ao chegar nossa última hora;
/vem sem demora, vem sem
demora, vem sem demora a
levar-nos para o céu/!
10 MARIA DE TREZENTOS
NOMES
Ave Maria, Mãe de Jesus,
Mãe de quem te segue, Mãe
de quem tem fé. Ave Maria,
Menina Santa, Namorada e
Noiva de São José. Ave Maria lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria de trezentos nomes, de
tantos lugares amém.
1 - Graciosa como que, o Criador Te escolheu, e Te fez es-
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pecial por causa do Menino
que Te concedeu. Todo o
mundo fala desta graça tão
maravilhosa que Te aconteceu.
2 - De rezar, Tu sabes mais, que
qualquer mãe que já
rezou.Tu soubeste conversar
com Teu Divino Filho que Te
elogiou. Eras Grande porque
praticavas a Palavra Santa
que Te iluminou.
3 - Eras tão especial que Deus
pediu a Tua mão. Tu soubeste acreditar na vinda do Messias, na libertação, e bem
antes de O trazer no ventre
já O concebias em Teu coração.
4 - E é por isso e muito mais,
que a gente fala, e canta e
diz: Deus morou na Tua
casa, e enquanto Ele crescia
foi Teu aprendiz. Entre todas, todas as mulheres de
todos os povos Foste a mais
feliz.

onipotente ao mando, hosanas Lhe darei.
3 - Com minha Mãe estarei, então coroa digna, de Sua mão
benigna feliz receberei.
12 AVE DE LOURDES
1 - Louvando Maria, o povo fiel,
a voz repetia de São Gabriel.
/Ave, Ave, Ave Maria!/
2 - Humilde, piedosa, rezava
Maria. Mensagem grandiosa
o Anjo anuncia...
3 - A Mãe pressurosa, à graça
fiel correu jubilosa à prima
Isabel...
4 - Um dia sagrado nas trevas
brilhou, um Rei nos foi dado,
e aos homens salvou...
5 - A Deus consagraram, Jesus
nosso Rei, no templo ensinaram o amor, a Sua lei...
6 - Maria, ansiosa procura Jesus, encontra ditosa do
mundo a Luz...
13 EIS MEU CORAÇÃO

11 COM MINHA MÃE ESTAREI

/No céu, no céu com minha
Mãe estarei/.

1 - Eis meu coração, ó Minha
Mãe querida, à Tua proteção,
hoje eu venho entregar, cansado por demais, das lutas
desta vida /Contigo ele quer
para sempre morar/.

2 - Com minha Mãe estarei, aos
Anjos me ajuntando, do

2 - Bem sabes, Minha Mãe,
quanto ele é inconstante, tal-

1 - Com minha Mãe estarei, na
Santa Glória um dia, ao lado
de Maria, no céu triunfarei.
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vez que amanhã já não seja
mais Teu. Ó toma-o veloz, e
guarda-o vigilante, /Pra mais
o proteger, guarda-o dentro
do Teu/.
3 - Também a minha vida, eu
quero consagrar-Te. E toda
a minha lida, para sempre
ofertar. Recebe ó Mãe amada a oferta que Te faço, e a
Teu Jesus me leva, no aconchego dos Teus braços.
E a Teu Jesus me leva, para
o Seu eterno abraço.
14 NOME DULCÍSSIMO
1- Nome dulcíssimo, nome de
amor,
És o refúgio do pecador.
Cantam os Anjos, com harmonia. Ave Maria, Ave Maria!
2 - Dores e júbilo venho depor,
aos pés da Virgem meu casto amor.
3 - Nas manhãs fulgidas, da minha vida, por Ti suspiro, ó
Mãe querida.
15 MÃE MARIA
1- Mãe Maria, um dia fizeste o
mundo cantar, ao trazer o
Teu Filho Menino pra nos
alegrar.
/Ó Maria, Tu és venerada,
Pelo mundo Tu és aclamada,
o Teu povo a cada momento
mais quer Te amar/.

2 - Mãe Maria, o mundo caminha com muita aflição, procurando encontrar em Teus
braços a libertação.
3 - Mãe Maria abençoa este povo
com Teu manto azul, e o protege da fome, da guerra, de
norte a sul.
16 QUEM PODERÁ
1 - Quem poderá definir o encanto, que há no espelho do
Teu olhar? /Ó Mãe de Deus,
eu Te amo tanto, mas cada
vez mais Te quero amar/.
2 - Teu rosto é sol que brilhando aquece, as horas tristes
da solidão, /E ao Teu sorriso de Mãe parece, abrir-se
em flor nosso coração/.
3 - Tu és a mais Santa das mulheres, Tu és do céu a mais
linda flor.
/Faze de nós o que bem quiseres, somos escravos do Teu
amor/.
17 MARIA, MINHA MÃE MARIA
1 - Maria, minha Mãe, Maria,
queria Te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto, cultivo um jardim em flor.
Cultivo um jardim de rosas,
que não tem espinhos, pra Te
machucar, cultivo um jardim
tão lindo, rosas perfumadas
pra Te ofertar.
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2 - Maria, eu que não sabia,
como era tão sublime amar,
agora Mãe do céu, Maria,
contigo sigo a cantar.
E canto pela vida afora, e
embora encontre pedras, não
vou mais parar, pois sei que
com Você, Maria, minha Mãe
Maria, vou sempre contar.
Maria, minha Mãe, Maria,
Maria, vou sempre Te amar.
Maria minha Mãe Maria,
Maria vou sempre Te amar.
18 NOSSA SENHORA IMPLORA
1 - Nossa Senhora implora, por
nós junto ao Filho Seu. Nossa Senhora pede, uma benção que vem de Deus.
Nossa Senhora é mãe, em
Belém e também lá na Cruz.
Chora, mas crê na vida que
vê, a Mãe do Senhor Jesus.
Ave Maria, Nossa Senhora, /
Roga noite e dia pelo teu povo
que chora/.
2 - Nossa Senhora implora, ao
mundo que esquece Deus,
Nossa Senhora pede, com
carinho aos filhos Seus: Rezem com devoção, a oração
que Meu Filho ensinou, Sejam fiéis na vida e na cruz,
ao Nosso Senhor Jesus.
19 MÃE ADMIRÁVEL
Mãe Admirável, ó Mãe Peregrina! A Tua visita aquece e

ilumina, pois trazes Contigo
Teu Filho Jesus, que é Vida,
Caminho, Verdade e Luz.
1 - Por nossa Judéia, És Mãe
com carinho, Tu vens apressada, Estás a caminho, e
aonde Tu chegas, a paz faz
morada, As portas Te abrimos, em cada chegada.
2 - Do Teu Santuário, Tu vens,
Peregrina, a graça trazendo,
que lá se origina, ao dar-Vos
abrigo, transformas pro bem,
nosso apostolado abençoas
também.
3 - Unida a Teu Filho, És CoRedentora, milagres alcanças, Doce Intercessora, a
água é mudada em vinho de
amor também de esperança
e de fé no Senhor.
4 - Rezando e vivendo o Santo
Rosário, será nossa casa
Também Santuário, ó fica
conosco, haja o que houver,
faremos Contigo, o que Cristo disser.
20 QUE VOS DIREI
1 - Que Vos direi Virgem Maria,
/Mãe terna e pia, Vos quero
amar/!
2 - Ó Mãe querida, ao Vosso
lado, /o filho amado quer
sempre estar/!
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3 - Sois minha vida, minha esperança, /e segurança no
meu lidar.

magoar? Pede a Cristo, Mãe
Querida, este Teu filho perdoar.

4 - Mãe carinhosa, quantos favores /e quantas flores, Vós
me alcançais/

Nossa Senhora da Salete, ó
Mãe Maria, Tua tristeza me
machuca, eu não quero mais
pecar. Ó Mãe Querida, sei
que choras por minha culpa,
ouve agora este Teu filho e
vem sorrindo me abraçar.

5 - Ó quantas graças, eu quero
dar-Vos /e consagrar-Vos
meu coração/.
6 - Eu só desejo, ver-Vos Maria,
/no Eterno Dia, na Eterna
Luz/.

Senhor, tem piedade!
Cristo tem piedade!
Senhor tem piedade! Piedade de nós!

21 MARIA DE JESUS CRISTO
1 - Ensina Teu povo a rezar,
Maria, Mãe de Jesus, que
um dia Teu povo desperta e
na certa vai ver a Luz, que
um dia Teu povo se anima e
caminha com Teu Jesus.
2 - Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria Mulher,
/Ensina a Teu povo o Teu
jeito de ser o que Deus quiser/.
3 - Maria Senhora nossa, Maria
do povo, povo de Deus, /Ensina o Teu jeito perfeito de
sempre escutar Teu Deus/.
22 SENHORA DA SALETE

23 QUANDO TEU PAI
REVELOU
1 - Quando Teu Pai revelou o
segredo a Maria, que pela
força do Espírito conceberia,
a Ti Jesus Ela não hesitou
logo em responder: Faça-se
em Mim pobre Serva o que a
Deus aprouver! Hoje imitando Maria Imagem da Igreja,
nossa família outra vez Te
recebe e deseja, cheia de fé,
de esperança, de amor dizer
sim a Deus. Eis aqui, os Teus
servos Senhor!

Uma lágrima em Teu rosto,
dos Teus olhos vi rolar. Nas
montanhas da Salete, Tua
tristeza fez pensar: Por que
fui Te ofender? O Teu Filho
- 11 -
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2 - Por um decreto do Pai Ela foi
escolhida, para gerar-Te ó
Senhor que és origem da
vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi
quem melhor cooperou com
a Tua missão. Na comunhão
recebemos o Espírito Santo,
e vem Contigo Jesus o Teu
Pai Sacrossanto, vamos agora ajudar-Te no plano da salvação. Eis aqui os Teus servos Senhor!
3 - No coração de Maria, no
olhar doce e terno, sempre
tiveste na vida um apoio
materno, desde Belém, Nazaré, só viveu para Te servir,
quando Estavas na cruz Tua
Mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja quer ser nosso
auxilio. Reproduzir no cristão as feições de Seu Filho,
como Ela fez em Cana, nos
convida a Te obedecer: Eis
aqui os Teus servos Senhor!
24 A PADROEIRA
Ó Virgem Santa, rogai por
nós pecadores. Junto a Deus
Pai e livrai-nos do mal e das
dores, que todo Homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça Divina, esteja
como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de
toda manhã, o amor sobre o

ódio. Iluminai a cabeça dos
homens Te pedimos agora, e
que o bem aconteça, Nossa
Senhora.
25 AVE MARIA
/Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é contigo, bendito é
o fruto do Teu ventre Jesus.
Foste escolhida entre todas
as mulheres, pra ser a Mãe
do nosso Salvador, Bendita
és Tu, Bendita és Tu, que
agora és Mãe de um povo
acolhedor. Queremos nós Te
louvar a todo instante, queremos nós Te amar, mais e
mais, pois És luz que brilha
ao fim do túnel, iluminando
um caminho a seguir. Este
caminho, Teu Filho nos mostrou, todo iluminado, tão
cheio de amor, És a intercessora, pedindo por Teu povo;
para o Pai nos ajudar.
26 NÓS VOS SAUDAMOS
1 - Nós Vos saudamos, em cada
dia: Imaculada Ave Maria.
Imaculada Salve!
2 - No mar da vida, fulgente
guia, Sois aos errantes; Ave
Maria! Imaculada Salve!
3 - Também na morte, amor,
valia, de Vós teremos! Ave
Maria! Imaculada Salve!
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fortes rainha do lar? Quem é
essa Mulher, que aceitou dar
ao mundo a Luz? Quem é
essa Mulher, que carregou
em seu ventre Jesus?

27 QUISERA SER FLORZINHA
1 - Quisera ser florzinha, oh!
Quem me dera ser, pra Vosso altar ó Virgem, festiva
guarnecer. Maria flor celeste, formosa flor sem par, em
Vosso jardim belo suspiro
por estar.
2 - Estrela fulgurante, oh!
Quem me dera ser, para em
Vossa coroa, ó Virgem resplender. Maria, Maris Stella,
suave luz do mar, em Vosso
diadema suspiro por brilhar.
3 - Quisera ser um Anjo, oh!
Quem me dera ser, pra Vossos dons excelsos, ditoso
bendizer. Dos Anjos ó Rainha, ó grande Mãe de Deus,
ouvi com piedade os puros
votos meus.

3 - Quem é essa Mulher, companheira de caminhada?
Quem é essa Mulher, companheira em nossa jornada?
Quem é essa Mulher, que
nos mostra a face de Deus?
Quem é essa Mulher, que
caminha junto com o povo
Seu?
29 COMPANHEIRA MARIA
1 - Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o
Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado,
do Senhor confirmai.
Ave Maria, cheia de graça,
plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida
renasça. Santa Maria, Mãe do
Senhor, que se fez Pão para
todos, criou mundo novo, só
por amor.

28 SENHORA DA LUZ
1 - Quem é essa Mulher, tão formosa vestida de sol? Quem
é essa Mulher, tão bonita
como o arrebol? Quem é essa
Mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa
Mulher, de sorriso meigo
doce como o mel?
/É Maria, a Mãe de Jesus. É
Maria a Senhora da luz/.
2 - Quem é essa Mulher, de ternura expressa no olhar?
Quem é essa mulher, braços

2 - Intercessora Maria, perfeita
harmonia entre nós e o Pai.
Justiça dos explorados, combate ao pecado, torna os homens iguais.
3 - Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o
Pai, espelho de competência,
afasta a violência, enche o
mundo de paz.
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30 MARIA DA ASSUNÇÃO

32 BENDIZEMOS O TEU NOME

1 - Maria Concebida sem culpa
original. Trouxeste a luz da
vida na noite de natal. Tu
foste Imaculada, na Tua
Conceição, ó Mãe predestinada, da nova criação.

1 - Bendizemos o Teu nome,
Mãe do céu Virgem Maria.
Bendizemos à porfia, o Teu
Filho Salvador.

/Maria da Assunção, escuta
a nossa voz, e pede proteção
a cada um de nós/.
2 - Maria, Mãe querida sinal do
eterno amor, no ventre deste a vida e corpo ao Salvador, ao céu foste elevada por
Anjos do Senhor, na Glória
coroada coberta de esplendor.
31 Ó VIRGEM PURA
1 - Ó Virgem Pura, Rosa das rosas, das mais formosas Formosa flor. Cantem os mares
e os céus fulgentes todos os
entes, o Teu louvor.
2 - Não tem a aurora, tanta beleza, e a natureza tanto esplendor. Como o semblante
que aos céus encanta, da
Virgem Santa Mãe do Senhor.

/Aqui vimos, Mãe querida,
consagra-Te o nosso amor/.
2 - Todo o mundo ó Mãe bendita, cheio está de Tuas glórias, de perpétuas memórias,
de Teu nome, Teu louvor.
3 - Advogada poderosa, o universo em Ti confia, porque és
Tu refúgio e guia para o justo e o pecador.
33 PERFEITO QUEM
TE CRIOU
1 - Se um dia um anjo declarou,
que Tu eras cheia de Deus,
agora penso quem sou eu
para não Te dizer: Ó Mãe,
cheia de graça, ó Mãe, Cheia
de graça, ó Mãe, agraciada.
2 - Se a palavra ensinou, que
todos hão de concordar, e as
gerações Te proclamar, agora eu também direi: Tu és
bendita ó Mãe, Tu és Bendita, ó Mãe, Bem Aventurada.

3 - Incomparável, Nossa Senhora, quem Vos implora, não
teme a dor. Cantem os astros, cantem os ares, cantem
os lares, o Teu louvor.
- 14 -
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3 - Não há como se comparar,
Perfeito é quem Te criou, se
o Criador Te coroou, Te coroamos ó Mãe, Te coroamos,
ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe,
Nossa Rainha.
34 VIRGEM PURÍSSIMA
1 - Virgem puríssima, Mãe do
Senhor, ó Candidíssima, célica flor.

36 CHAMA DE AMOR
Chama de amor, Coração
Imaculado, chama de amor,
clama por nós ao Pai.
1 - Quando o anjo anunciou, e
a Virgem disse o seu sim, /
dois corações se uniram em
chamas de amor sem fim/.
Chama de amor, porque chama de amor, Imaculado Coração de Maria Mãe. Chama de
amor Nossa Senhora, clama
por nós ao Pai!

Ó carinhosa os filhos olhai, /
todos ao pátrio céu nos guiai/.
2 - O Vosso auxílio, ó Mãe de
amor, de nosso exílio consola a dor.
3 - Sois de clemência manancial, Vossa potência, não tem
igual.
35 IMACULADA MARIA
DE DEUS
Imaculada, Maria de Deus,
coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do
povo, Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
1 - Um coração que era Sim
para a vida, um coração que
era Sim para o irmão, um
coração que era Sim para
Deus, Reino de Deus renovando este chão.

2 - Queima os corações dos homens, levando a paz e a ternura, /aquece os corações de
gelo, derrama sobre nós doçura/.
3 - Roga por nós pecadores, derrama sobre a humanidade /
da Tua chama de amor, à
graça da caridade/.
37 MARIA TEU LINDO NOME
1 - Maria Teu lindo nome, é todo
encanto e luz, /quando eu Te
chamo Maria, Tu logo chamas Jesus/.
2 - Ao som do meu instrumento, Teu nome eu quero cantar, /e Tu em meu coração,
Teu nome hás de gravar/.
3 - Maria mil vezes Maria, nos
lábios no coração, /Maria eu
quero chamar-te, nas horas
de aflição/.
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4 - Tu és perpétuo socorro, em
toda e cada aflição, /e o Teu
olhar ó Maria, nos rouba o
coração/.
5 - Maria mil vezes Maria, Teu
nome eu quero dizer: /nos
lábios Teu nome Santo, assim eu quero morrer/.
6 - Quando Teu nome ressoa,
no céu há mais alegria, /e o
anjo São Gabriel, repete Ave
Maria./.
38 TODAS AS GERAÇÕES (C)
Todas as gerações vão proclamar-te Santa, por isso
Maria nossa geração Te ama
e também Te canta.
1 - Tu és Santa ó Mãe do Rosário, És bendita entre todas
Maria, Te louvamos em Teu
santuário, És a causa da
nossa alegria. Do Perpétuo
Socorro bendita, Mãe das
Graças, Mãe Terna e Amável, Tu consolas a alma aflita, Mãe Rainha, Mãe Admirável.

Deus Te louvamos, pois foi
d’Ele o primeiro louvor.
3 - Mãe de Lourdes, e de Guadalupe, em Salete És bendita também, que na vida nada
me preocupe, pois Tu és minha força e meu bem. Mãe
Senhora do Carmo és Santa, Mãe dos Pobres, Mãe Aparecida, Mãe de Fátima a Igreja Te canta, Mãe de Deus,
Mãe da Luz, Mãe da Vida.
4 - És bendita Rainha da Paz,
nosso povo que a Deus só
adora, Seu amor e carinho Te
traz, ao chamar-Te de Nossa
Senhora. Te chamamos Bem
Aventurada, Medianeira,
também Conceição, com Mil
nomes ó Mãe Te honramos,
mas Te amamos num só coração.
39 SALVE RAINHA

2 - És feliz mesmo sendo das
Dores, Mãe da Igreja ó Mãe
da Saúde, Rosa Mística, Flor
entre as flores, Teu poder
junto a Deus nos ajude,. Dos
Apóstolos ó Mãe Te clamamos, de Loreto, do Divino
Amor, como Deus e com
- 16 -

/Salve Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, Doçura,
Esperança nossa, salve/. A
Vós bradamos degredados
filhos de Eva, a Vós suspiramos, gemendo e chorando,
neste vale de lágrimas. /Eia,
pois, Advogada nossa/. /Estes Vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois
deste desterro mostrai-nos
Jesus/. Bendito é o Fruto, do
Vosso ventre, ó Clemente, ó
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Piedosa, /Ó Doce e Sempre
Virgem Maria.
40 A ESCOLHIDA
1 - Uma entre todas foste a escolhida, foste Tu Maria a serva preferida, Mãe do meu
Senhor, Mãe do meu Salvador!

4 - Recorramos cristãos a Maria,
fiel tipo de amor e ternura. /
A mais terna das mães a
mais santa. A mais bela, a
mais linda, a mais pura/.
42 SOBE A JERUSALÉM
Sobe a Jerusalém, Virgem
oferente sem igual, vai apresenta ao Pai Teu Menino Luz
que chegou no natal. E junto a Sua cruz, quando Deus
morrer, fica de pé, sim; Ele
Te salvou, mas O ofereceste
por nós com toda fé. Nós vamos renovar este sacrifício
de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de Sua
oferta na Cruz. Mãe vem nos
ensinar a fazer da vida uma
oblação, culto agradável a
Deus, é fazer a oferta do próprio coração.

/Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com
Teu povo, nossa Mãe sempre
serás/.(sempre serás)
2 - Roga pelos pecadores desta
terra, roga pelo povo que em
seu Deus espera, Mãe do
meu Senhor, Mãe do meu
Salvador!
41 ENTOEMOS FIÉIS,
ENTOEMOS
1 - Entoemos, fiéis, entoemos,
neste mês o mais puro louvor./À Maria, dos céus a Rainha, nossa Mãe de ternura
e amor/.
2 - Neste mês quantas bênçãos
e graças, não alcança o cristão todo dia, /Se contrito
procura entoar, os louvores
da Virgem Maria/.

43 SENHORA DA AMÉRICA
LATINA
1 - Maria, Mãe do universo, escuta essa prece e ora por nós,
guia este povo latino, faminto de paz justiça e união, que
vai peregrino em busca do
Reino de Deus, da libertação.

3 - Lá do céu Ela escuta Ela
aceita, nossas preces de
amor filial.
/Também pede por nós a
Seu Filho, com doçura de
amor maternal/.
- 17 -

Salve Maria, Senhora da
América Latina. Tu és Nossa
Mãe, Tu és nossa Luz, Estrela do povo latino

LIVRO DE CANTOS

2 - Com delicada carícia materna, acalma nossa tempestade, ensina que vale esperar,
morrer e lutar, por um mundo mais justo, devolve-nos a
confiança, horizonte perdido, a fé no irmão.
3 - Teu regaço de amor, a graça, inveja, o Teu corpo cansado, mas vejo brilhando em
Teu rosto a esperança eterna, que o Cristo nos traz.
Ensina que a Cruz é caminho depois do calvário, a ressurreição.

3 - Derrama a esperança sobre
nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração
de quem não acordou. Ensina que a justiça é a condição de construir um mundo
mais irmão, e faz o nosso
povo conhecer Jesus.
45 SALVE RAINHA MÃE
DE DEUS
Salve Rainha Mãe de Deus,
És Senhora nossa Mãe; nossa Doçura, nossa Luz, doce
Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós
a Ti voltamos, nosso olhar
confiante. Volta para nós ó
Mãe, Teu semblante de
amor, dá-nos Teu Jesus ó
Mãe, quando a noite passar.
Salve Rainha Mãe de Deus,
És auxílio do cristão, ó Mãe
Clemente, Mãe Piedosa,
Doce Virgem Maria!

44 MÃE DO CÉU MORENA
1 - Mãe do céu Morena, Senhora da América Latina, de
olhar e caridade tão divina,
de cor igual a cor de tantas
raças.
Virgem tão serena, Senhora
destes povos tão sofridos,
Patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós a
Tua graça.
2 - Derrama sobre os jovens Tua
luz, aos pobres vem mostrar
o Teu Jesus, ao mundo inteiro traz o Teu amor de Mãe.
Ensina quem tem tudo a
partilhar, ensina quem tem
pouco a não cansar, e faz o
nosso povo caminhar em
paz.

46 MARIA DE MINHA
INFÂNCIA
1 - Eu era pequeno, nem me
lembro, só lembro que à noite aos pés da cama, juntava
as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Aves
Marias, que eu rezava, eu
sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia
como quem amava.
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Ave Maria, Mãe de Jesus, o
tempo passa não volta mais,
tenho saudades daquele tempo, que eu Te chamava de
minha Mãe, Ave Maria Mãe
de Jesus, Ave Maria, Mãe de
Jesus.
2 - Depois fui crescendo eu me
lembro, e fui esquecendo
nossa amizade, chegava lá
em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem
vontade. Andei duvidando eu
me lembro, das coisas mais
puras que me ensinaram,
perdi o costume da criança
inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam.
3 - O Teu amor cresce como a
gente, a Mãe nunca esquece
o filho ausente, eu chego lá
em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Aves Marias
que hoje eu rezo, esqueço as
palavras e adormeço, e embora cansado e sem rezar
como eu devo, eu de Ti Maria não me esqueço!
47 MINH’ALMA DÁ GLÓRIAS
1 - Minh’alma dá glórias ao Senhor, Meu coração bate alegre e feliz, olhou para Mim
com tanto amor, Me escolheu, Me elegeu e Me quis! E
de hoje em diante Eu já pos-

so prever: todos os homens
vão Me bendizer! O Poderoso lembrou-se de Mim! Santo é Seu nome sem fim!
2 - O povo dá glórias ao Senhor,
seu coração bate alegre e feliz, Maria carrega o Salvador,
porque Deus Pai sempre
cumpre o que diz. E quando
os homens aceitam a lei, passa de Pai para filho seu dom,
das gerações Ele é mais que
rei, Ele é Deus Pai, Ele é
bom!
3 - Minh’alma dá glórias ao Senhor, Meu coração bate alegre e feliz, olhou para Mim
com tanto amor, me escolheu, Me elegeu e Me quis.
O orgulhoso Ele sabe dobrar,
o poderoso Ele sabe enfrentar, o pobrezinho Ele defenderá, não nos abandonará!
4 - O povo dá glórias ao Senhor,
seu coração bate alegre e feliz, Maria carrega o Salvador,
porque Deus Pai sempre
cumpre o que diz. Quem tem
demais qualquer dia vai ver,
o que é ter fome e não ter pra
comer, quem passa fome comida terá, eis que a justiça
virá!
5 - Minh’alma dá glórias ao Senhor, Meu coração bate alegre e feliz, Meu povo já sente
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o Seu amor, Ele promete, Ele
cumpre o que diz. Aos nossos pais Ele um dia jurou,
Ele é fiel e jamais enganou,
estamos perto da era do
amor, bendito seja o Senhor!
48 MARIA TRAZ DE VOLTA
1 - Maria traz de volta a manjedoura, e deita nela os filhos
de ninguém. Com Teu poder
de Mãe Co-redentora, repete ao mundo o gesto de Belém.
Ensina para todos que a paz
vem da justiça, e que o amor
sincero em obras se traduz.
Com Teu poder afasta de nós
toda cobiça, e faz reinar no
mundo o amor do Teu Jesus.
2 - Maria, Tu partiste para o
Egito, fugindo do cruel perseguidor. Das mães de hoje
enxuga o pranto aflito, pois,
como Tu, enfrentam grande
dor.
49 SENHORA DE TODOS OS
CAMINHOS
1 - Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança. Estrela que é luz pra caminhada, vem mostrar-nos ó
Mãe a estrada.
Maria Mãe de Deus e nossa
Mãe, caminhaste rumo ao
Teu Senhor. Vem olhar nos-

so caminho, para que ninguém ande sozinho.
2 - Maria modelo dos chamados,
queremos dizer o sim. Contigo plantar o reino novo, ó
Maria caminha com Teu
povo.
50 CORAÇÃO IMAC.DE MARIA
1 - Coração Imaculado de Maria,
nossa luz, nosso caminho e
salvação. Tua santa e permanente companhia; será sempre nosso auxílio e proteção.
/Ave Maria, Imaculada, dános a graça do Teu materno
amor/.
2 - És a nossa Mãe divina Imaculada, e o rosário nossa terna devoção, Tua benção fortalece a caminhada dos que
buscam a perfeita conversão.
51 TU ÉS BENDITA
1 - Tu és bendita entre todas as
mulheres, foste escolhida
para a Mãe do Salvador, Tu
és a glória e a alegria do Teu
povo, És nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor.
/Ave Maria, cheia de graça,
Bendito Aquele que nasceu
do Teu amor/.
2 - Tu és formosa, de beleza encantadora, nenhum pecado
empobreceu os planos Teus,
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Tu és a Serva que tornou-se
uma Rainha, Tu és a Filha
transformada em Mãe de
Deus.

4 - E gravarão na minha lousa,
em homenagem a Maria,
hoje no céu enfim repousa,
o fiel servo de Maria.

52 VIRGEM MARIA

54 O ANJO DO SENHOR

1 - Ó Virgem Maria rainha de
amor, Tu és a Mãe Santa do
Cristo Senhor. Perpétuo socorro Tu és Mãe querida,
Teus filhos suplicam socorro na vida.

1- Desceu um anjo das alturas,
e a Virgem Santa anunciou,
mistério máximo do mundo,
o Deus que Homem se tornou.

2 - Ó Virgem Maria rainha de
amor, Tu és a Mãe Santa do
Cristo Senhor. Nas dores e
angustias, nas lutas da vida,
Tu és a Mãe nossa por Deus
concedida.
53 TUDO DAREI SÓ POR
MARIA
1 - Tudo darei só por Maria, a
meu amável bom Jesus, astro brilhante doce luz, mística flor És Tu Maria.
Tudo a Jesus, tudo a Maria,
tudo a Jesus, tudo a Maria.
Vamos cantar, tudo a Jesus,
tudo a Jesus, tudo a Maria.
2 - Meu guia certo, meu abrigo,
deve na vida ser Maria, a
minha senha e doce abrigo,
o nome santo de Maria.
3 - Pela manhã quando eu acordo, digo o Teu nome ó sim
Maria, a bela prece então recordo, rezo com fé: Ave Maria.

Virgem, Mãe e Senhora nossa, recordando a encarnação,
os Teus filhos Te cantam todos: És a Estrela da salvação.
2 - Do Meu Senhor, Eu Sou Escrava, Maria humilde disse:
Sim! Em Mim se faça a Tua
vontade, por todos os séculos sem fim.
3 - O Verbo para redimir-nos,
tomou Sua carne virginal.
Qual homem vive em nosso
meio, livrando-nos do eterno mal.
55 MÃE DO GRANDE AMÉM
1 - Aprendemos com Teu coração de Mãe e mulher, que é
preciso fazer a vontade do
Criador. Que também é preciso fazer o que o Filho disser; se quisermos que tenha
sucesso a festa do amor.
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filho precisa saber pra viver
como filho de Deus. Desde
aquele natal em Belém sabes
disso melhor que ninguém.
2 - Aprendamos com Teu coração sereno e fiel que é preciso saber se calar e esperar.
Que também é preciso saber
quando não se calar, se quisermos viver sem vacilar.
3 - Que Teu povo consiga aprender do Teu coração o valor
do silêncio e o poder da oração, quando a vida se torna
difícil de a gente levar um
conselho de mãe põe as coisas no lugar.
56 AVE MARIS STELLA (G)
1 - Ave Maris Stella, Dei Mater
alma, atque semper Virgo.
Felix caeli porta.
Ave, Ave, Maris Stella!
2 - Sumens illud Ave, Gabrielis
ore, funda nos in pace, mutans Hevae nomen.
3 - Solve vincla reis, profer lumen caesis, mala nostra pelle, bona cuncta posce.
4 - Monstra te esse Matrem,
sumat per te preces, Qui pro
nobis natus, tulit esse Tuus.
5 - Vitam praesta puram, iter
para tutum, ut videntes jesum, semper collaetemur.

6 - Sit laus Deo Patri, summo
Christo Decus, Spiritui
Sancto. Tribus Honor Unus.
57 MARIA CONSOLO
1 - Maria consolo das almas na
terra, ó Maria Mãe de Deus!
Em Teu coração maternal
nos encerra, ó Maria Mãe de
Deus.
As graças de Deus obtém-nos
dos céus, ó Virgem Maria, ó
Mãe de Deus.
2 - Modelo das virgens, ó Virgem
formosa, ó Maria, Mãe de
Deus, modelo de mãe, e modelo de esposa, ó Maria Mãe
de Deus.
3 - És medianeira de todas as
graças, ó Maria, Mãe de
Deus, os ricos e pobres a todos abraças, ó Maria Mãe de
Deus.
4 - Nas dores da vida e também
na alegria, ó Maria Mãe de
Deus, a ti recorremos ó Virgem Maria, ó Maria Mãe de
Deus.
5 - E quando o furor infernal nos
assalta, ó Maria Mãe de
Deus, o Teu carinhoso socorro não falta, ó Maria Mãe de
Deus.
6 - Em todas as lutas da vida
presente, ó Maria Mãe de
Deus, tu vences em nós os
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Mãe de Jesus, por seres a
Mãe de Jesus de Nazaré.

ardis da serpente, ó Maria
Mãe de Deus.

Como é bonita uma religião
que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber
quem Tu és. Não És deusa,
não És mais que Deus, mas
depois de Jesus, o Senhor,
neste mundo ninguém foi
maior!

58 MÃE DOS CAMINHANTES
Maria Mãe dos caminhantes,
ensina-nos a caminhar, nós
somos todos viandantes, mas
é difícil sempre andar.
1 - Fizeste longa caminhada
para servir a Isabel, sabendo-Te de Deus morada, após
Teu sim a Gabriel.
2 - Depois de dura caminhada,
para cidade de Belém, não
encontraste lá pousada,
mandaram-te passar além.
3 - Com fé fizeste a caminhada,
levando ao templo Teu Jesus, mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a
cruz.
4 - De medo foi a caminhada,
que para longe Te levou, para
escapar a vil cilada, que um
rei atroz Te preparou.
59 SENHORA E RAINHA
1 - O povo Te chama de Nossa
Senhora por causa de Nosso
Senhor. O povo Te chama de
Mãe e Rainha, por que Jesus Cristo é o Rei do céu. E
por não Te ver como desejaria, Te ver com os olhos da
fé. Por isso ele coroa Tua
imagem Maria, por seres a

2 - Aquele que lê a Palavra Divina, por causa de Nosso Senhor. Já sabe que o Livro de
Deus nos ensina que Jesus
Cristo é o intercessor. Porem
se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus pode
mais, por isso Te pedimos em
prece ó Maria que leves o
povo a Jesus, porque de levar a Jesus entendes mais!
60 SANTA MÃE MARIA
1 - Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos Teu manto cor de anil. Guarda nossa
vida Mãe Aparecida, Santa
Padroeira do Brasil.
Ave Maria, Ave Maria!
2 - Com amor divino, guarda os
peregrinos, nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois, também um
dia, foste peregrina, de Belém.
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3 - Mulher peregrina, força feminina, a mais importante
que existiu. Com justiça
queres que nossas mulheres
sejam construtoras do Brasil.
4 - Com Seus passos lentos,
enfrentando os ventos,
quando sopram noutra direção, toda a mãe-Igreja, pede
que Tu sejas Companheira
de libertação.
61 EU CANTO LOUVANDO
MARIA
Eu canto louvando Maria,
minha Mãe, a Ela um eterno
obrigado eu direi. Maria foi
quem me ensinou a viver,
Maria foi quem me ensinou a
sofrer.
1 - Maria em minha vida é luz a
me guiar, é Mãe que me
aconselha, me ajuda a caminhar. Mãe do Bom Conselho;
rogai por nós!

62 NA CASA DE NAZARÉ
1 - Maria cheia de graça, não
teme o que possa vir, palavra de Deus não passa, sem
antes tudo florir.
Na casa de Nazaré, um Sim
ecoou sereno. Na casa de
Nazaré, Deus mesmo se fez
pequeno.
2 - José, não temeu agrura,
Maria foi sempre forte, e
Deus encontrou ternura, e o
povo uma nova sorte.
63 DOCE CORAÇÃO
Doce Coração de Maria, sede
a nossa salvação!
1 - Quando corporal doença nos
prostrar em aflição.
2 - Quando nossos inimigos, levantarem tentação.
3 - Quando dúvida maligna perturbar o coração.
64 AVE CHEIA DE GRAÇA

2 - Quando eu sentir tristeza,
sentir a cruz pesar; ó Virgem
Mãe das Dores, de Ti vou me
lembrar. Virgem Mãe das
Dores; rogai por nós!
3 - Se um dia o desespero vier
me atormentar, a força da
esperança, em Ti vou encontrar. Mãe da Esperança; rogai por nós!

Ave cheia de graça, Ave cheia
de amor, salve ó Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso
louvor, salve ó Mãe de Jesus
a Ti nosso canto e nosso louvor.
1 - Mãe do Criador; rogai, Mãe
do Salvador; rogai, do Libertador; rogai por nós. Mãe dos
oprimidos; rogai, Mãe dos
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perseguidos; rogai, dos desvalidos; rogai por nós.
2 - Mãe dos bóias-frias; rogai,
causa da alegria; rogai, Mãe
das mães Maria; rogai por
nós. Mãe dos humilhados;
rogai, dos martirizados; rogai, marginalizados; rogai
por nós.
3 - Mãe dos despejados; rogai,
dos abandonados rogai, dos
desempregados; rogai por
nós. Mãe dos pescadores;
rogai, dos agricultores; rogai,
Santos e doutores; rogai por
nós.
4 - Mãe do céu clemente; rogai,
Mãe dos doentes; rogai, do
menor carente; rogai por
nós. Mãe dos operários; rogai, dos presidiários; rogai,
dos sem salários; rogai por
nós. Mãe Imaculada; rogai,
Mãe santificada; rogai, sempre a Deus doada; rogai por
nós. Mãe dos consagrados;
rogai, dos vocacionados; rogai, para Deus chamados;
rogai por nós.
65 VIVA A MÃE DE DEUS
E NOSSA
1 - Viva a Mãe de Deus e nossa,
sem pecado concebida! /Salve Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida/.

2 - Virgem Santa, Virgem Bela,
Mãe amável, Mãe querida. /
Amparai-nos socorrei-nos, ó
Senhora Aparecida/.
3 - Protegei a Santa Igreja, Mãe
terna e compadecida. /Protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida/.
4 - Oh! Velai por nossos lares,
pela infância desvalida. /
Pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida/.
66 MARIA TU ÉS A AURORA
1 - A aurora precede o nascer do
sol, que vem trazer luz e calor pra semente brotar. Maria Tu és a Aurora, Jesus é o
Sol, o Calor, e o meu coração é a semente que vai germinar neste amor.
2 - Não deixe o Teu povo esperar em vão, um mundo sem
ódio e rancor onde reina o
perdão. Maria do amém, do
aleluia, escuta do povo o clamor: de Teu coração sempre
aberto nos mande Jesus Redentor.
3 - Contigo a esperança da paz
floriu nos passos do povo que
vês. Caminhar neste chão.
Tu és a alegria dos pobres
sem voz e sem vez. Plantaste
confiança na gente, mostrando o Teu modo de ser.
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gemido do afligido, Ela é toda
compaixão/.

67 EIS A INEFÁVEL ROSA
1 - Eis a inefável Rosa, que de
Jessé nasceu, jamais Flor
tão mimosa na terra apareceu, brotou Dela um Botão,
que ao mundo trouxe o lume
de paz e salvação.
A Flor és Tu Maria, de quem
nasceu Jesus, a Luz que ao
céu nos guia, a sempiterna
Luz. E a perenal mansão,
deleita-se ao perfume da
Rosa e do Botão.
2 - É essa a Flor bendita, de luz
e grato odor, há séculos predita nos Livros do Senhor. Ó
Rosa divinal, maior do que a
roseira, prodígio sem igual.
3 - Ó Flor, a cristandade se alegra ao Teu fulgor, e pede a
caridade do Teu sublime
amor. Ó Rosa, nobre flor,
desfolha em nossas almas,
as pétalas do amor.

4 - Quando a lida desta vida for
conosco terminar, /Mãe piedosa, poderosa, vem Seus
filhos amparar/.
69 ADEUS DO CÉU RAINHA
Adeus do céu Rainha, ó Mãe
do Salvador! Adeus ó Mãe
amada, dos céus Rainha,
adeus!
1 - No altar, por entre flores, ó
Mãe ao Te deixar, permitame que torne, Teu rosto a
contemplar.
2 - Porém ó Mãe deixar-Te, não
quer o amor filial se não me
deres antes, Tua benção
Maternal.
3 - Ó doce, Mãe querida, amor
dos filhos Teus, adeus, dos
céus encanto, ó terna Mãe
adeus!

68 VIRGEM PURA

70 TRAJA O CÉU

1 - Virgem pura Tua ternura é
de alívio ao meu penar! /
Noite e dia de Maria a beleza
hei de cantar/.

1 - Traja o céu de esplendores
um manto, e as estrelas no
céu a brilhar. Vem louvar a
Puríssima Virgem, a Maria
louvores cantar.

2 - Do Menino, Seu Divino, toda
graça Ela nos dá. /:Mãe piedosa, carinhosa sempre
olhando nos está/.
3 - Aos pedidos dos queridos,
abre o terno coração. /Ao
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Virgem Maria, Imaculada; És
lá do céu a mais linda flor.
Volve Teus olhos, a nós Teus
filhos que Te oferecem o seu
amor.
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2 - É Maria a mais pura açucena, esmeralda de brilho e
valor. Jubilosos Maria exaltemos, consagrando-lhe nosso amor.
3 - É Maria celeste advogada,
ante o trono do Grande Senhor. É na terra o supremo
consolo, lá no céu a Rainha
do amor.
4 - Céus e terra, vestidos de
gala, astros flores de encanto sem par, vem saudar-Vos
ó Virgem Senhora, vêm seus
hinos mais belos cantar.
71 Ó VINDE
1 - Oh! Vinde vamos todos, com
flores à porfia, com flores a
Maria, que é nossa boa Mãe.
2 - De novo, Mãe Celeste, os filhos Teus amados, estão
aqui prostrados aos pés do
Teu altar.
3 - Recebe, ó Mãe querida, as
nossa lindas flores, por elas
Teus favores, queremos alcançar.
4 - Nas flores vês expresso, o
amor de nosso peito, que
neste humilde preito, Te vimos ofertar.
72 QUANTAS ESTRELAS

rutilar, tantos louvores, puros amores eu venho ó Virgem Te consagrar.
2 - Da natureza quanta beleza
vê-se espalhada na vastidão!
Tal eu quisera dar-Te sincera, minh‘alma cheia de gratidão.
3 - Quanta frescura, quanta doçura nos seus folhedos, a
selva dá! Assim Maria, minha
alma pia Teus mil encantos
celebrará.
73 INDA VOS PERTENCE
1 - Inda Vos pertence, quanto
tenho e sou, nunca o mundo infenso meu amor turvou.
Não Vos esqueçais de mim,
que eu Vos amo ó Mãe sem
fim.
2 - Murcha a primavera, com os
seus rosais, Virgem quem me
dera, sempre amar-Vos mais.
3 - Vede com ternura os cantares meus, sempre doce e
pura, sempre Mãe de Deus.
74 RAINHA DA PAZ
1 - Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-nos a graça da Tua
luz. Virgem Maria, Divina
flor, dá-nos a esmola do Teu
amor.

1 - Quantas estrelas, fulgentes
belas, por entre nuvens a
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sob o Teu manto tecido de luz,
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com Maria; fecho meus olhos
e peço que a dor vá embora... Então... Me aconchego
nos braços de Nossa Senhora!

faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os
homens a paz de Jesus.
2 - Pelas crianças, flor em botão, pelos velhinhos sem lar
nem pão. Pelos soldados que
à guerra vão, Senhora aceita nossa oração.
3 - Se em Teu regaço, bendita
Mãe, toda a amargura remédio tem, as nossas almas
pedem que vás, junto da
guerra trazer da paz.
75 BOA MÃE
1- Boa Mãe estou aqui, vim para
rezar e Te falar. Tua vida,
boa Mãe, modesta foi, fiel na
fé. Em Teu regaço quero estar bem junto a Ti. Como filhinho Te darei todo o meu
ser, aceita-me.

Ave Maria, bendita e tão cheia
de graça. Santa Maria de
Deus, de Jesus também nossa! Mãe dai-nos Vosso conselho, quando esperamos em
Vós, agora e para sempre,
rogai por nós!
2 - Quando o dia começa e é preciso seguir. Eu junto às mãos
com fervor e agradeço á Maria. Sinto Sua benção Materna que me diz já é hora!...
Levanto... Então sigo feliz,
vou com Nossa Senhora!
77 SÓ A DEUS NÓS
ADORAMOS

/Boa Mãe, nossa boa Mãe/.
2 - Boa Mãe eu vejo em Ti ideal
mulher cheia de Deus. Boa
Mãe com Tua fé viveste até
na solidão. Olha Teus filhos
como vão buscando luz! Vê
quantas dores, quanta aflição! Dá-nos Tua fé, acolhenos.
76 MARIA DE TODAS AS HORAS
1 - Quando o dia termina e eu
me sinto cansado; eu me recolho em silêncio pra falar
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Só a Deus nós adoramos, só
a Deus nós adoramos, e a
ninguém e nada mais. Maria nós veneramos, os anjos
nós veneramos, os Santos
nós veneramos, porque são
mensageiros da paz. E por
crer em Jesus Cristo, nossa
igreja proclama também, Jesus é o Senhor, Jesus é o
Senhor, Jesus é o Senhor do
Reino dos céus! Jesus é o
amor, Jesus é o amor! E
quem nos conduz a Jesus, a
igreja venera.
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78 MARIA MEDIANEIRA
DIVINAL

6 - Abate os poderosos de seus
tronos e eleva os humildes.

1- Ó Mãe por intermédio do Teu
nome, queremos nossos
dons oferecer, o povo não
tem pão e passa fome, espera nossa oferta acontecer.

7 - Sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.

Maria medianeira divinal; se
pedes Teu Jesus atenderá,
repete Teu apelo maternal,
assim como nas bodas de
Caná.
2 - Ó Mãe por Teu materno sentimento, queremos nossos
dons oferecer, o povo não
tem vinho está sedento, espera nossa oferta acontecer.
79 O SENHOR FEZ EM MIM
O Senhor fez em Mim maravilhas, Santo é o Seu nome.
1 - A Minha alma engrandece O
Senhor, exulte Meu espírito
em Deus Meu Salvador.
2 - Pôs os olhos na humildade
de Sua Serva: doravante toda
a terra cantará os Meus louvores.
3 - O Senhor fez em Mim maravilhas, e Santo e o Seu nome.
4 - Seu amor para sempre se
estende sobre aqueles que o
temem.
5 - Demonstrando o poder de
Seu braço, dispersa os soberbos.

8 - Acolhe Israel Seu servidor, fiel
ao Seu amor.
9 - E a promessa que fez a nossos pais em favor a Abraão e
Seus filhos, para sempre.
10 - Glória ao Pai, ao filho e ao Santo
Espírito desde agora e para sempre. Pelos séculos, amém!
80 UM ANJO À VIRGEM
SANTA
1 - Um Anjo à Virgem Santa,
Embaixador de Deus, mensagem traz que espanta, o
inferno, a terra, os céus: Ave,
cheia de graça! Deus quer de
Vós nascer! “Em Mim assim
se faça do Eterno o Bel-Prazer.”
2 - Salve, dia bendito, no qual
Deus se Encarnou, e as tramas do maldito, em bênçãos
transformou. Salve hora de
mistério, em que surgiu Jesus, e aos homens deu o império da sempiterna Luz.
3 - Salve, Anjo mensageiro, que
nos trazeis do além, o fim do
cativeiro, que do pecado vem!
Salve núncio da vida! Aos
míseros mortais, mercê não
merecida por nossos pobres
pais.
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4 - Virgem Sagrada e Pura, que
o mal não maculou, perfeita
criatura em Vós Deus se encarnou. Gerando em Vosso
seio o Verbo Divinal, do céu
a terra veio por nós se fez
mortal.
81 MÃE DO SALVADOR
1 - Ave Maria, Mãe do Salvador,
viva esperança do povo sofredor, face Materna, sinal do
nosso Deus, vem orientar os
homens, filhos Teus.
Maria, Mãe da Igreja, Rainha
Universal, modelo de virtude,
liberta-nos do mal. Ensina a
ser fiel, o povo do Senhor, que
o mundo se transforme, num
reino de amor.
2 - Humilde Serva, vem nos ensinar, por onde ir e como
caminhar, servindo a Deus
e também os nossos irmãos,
como resposta a nossa vocação.
3 - És bem feliz, porque soubeste crer, dizendo “sim” sem
nada em Ti reter. Serás Bendita em todas as Nações. Em
Ti sentimos a paz do coração.
82 VIRGEM MÃE APARECIDA
1 - Virgem Mãe Aparecida, estendei o Vosso olhar sobre o
chão de nossa vida, sobre
nós e nosso lar.

Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dá-nos
sempre nesta vida, paz e
amor do bom Jesus!
2 - Estendei os Vossos braços,
que trazeis no peito em cruz,
para nos guiar os passos,
para o Reino de Jesus!
3 - Desta vida nos extremos, trazei paz, trazei perdão. A nós,
Mãe que Vos trazemos com
amor o coração.
83 JUVENTUDE QUE VAI
COM MARIA
Juventude que vai com Maria,
nos caminhos o amor semear, olhar o céu e a estrela que
brilha: É Jesus que nos chama a amar.
1 - Nossas vozes se unem em
coro, corações que estão a
cantar, é um hino de glória e
louvor. Mundo jovem queremos lutar!
2 - Vamos sempre levar adiante, um pouquinho de amor e
de paz, pois, o mundo que
grita com fome, necessita de
quem lhe de mais.
3 - Nas estradas da vida iremos,
semear o amor e o bem. Procurar a justiça pra todos, e
ao irmão dar o que ele não
tem.
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84 LEMBRAI-VOS
Lembrai-vos Santíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer; /: Que àqueles que voz
invocam deixastes de socorrer.:/
1 - Por isso é que venho implorar-Vos, com todo o amor e
confiança; aos Vosso pés Sacrossantos, é grande a minha esperança.
2 - Não rejeiteis minhas preces,
ó Mãe do Verbo Encarnado;
por Vosso Filho querido hei
de fugir do pecado.
3 - Dignai-Vos Virgem Senhora,
ouvir os nossos clamores, do
céu lançai-nos a benção, rogai pelos pecadores.
85 MARIA DO SIM
Maria do “Sim” ensina-me viver meu sim. Ó roga por mim:
que eu seja fiel até o fim!
1 - Um dia Maria deu o Seu
“sim”, mudou –se a face da
terra. Porque pelo “sim” nasceu o Senhor, e veio morar
entre nós o amor.
2 - Um dia eu dei também o meu
sim, um sim que mudou a
minha vida. Porque dar um
sim, é igual a morrer, a fim
de que Deus possa em nós
viver.

3 - Ensina-me a ser fiel como
Tu, vivendo o meu sim cada
dia. Que eu possa no mundo ser um sinal da Tua humildade, Maria.
86 Ó MÃE CHEIA DE GRAÇA
Maria, ó Mãe cheia de graça,
Maria, protege os filhos Teus.
Maria, Maria, nós queremos
estar Contigo nos céus!
1 - Aqui servimos a Igreja de Teu
Filho, sob o Teu Imaculado
Coração. Dá-nos a benção e
nós faremos de nossa vida
uma constante oblação.
2 - A nossa vida é feita de esperança, paz e flor nós queremos semear. Felicidade somente alcança, quem cada
dia se dispõe a caminhar.
3 - Ah! Quem me dera poder estar agora festejando lá no céu
Nosso Senhor! Mas, sei que
chega há minha hora, então,
feliz, eu cantarei o Seu louvor.
87 NOSSA SENHORA DE SION
Salve Mãe, Rainha e Senhora
Protetora dos filhos de Deus.
Salve Mãe de Sion Vitoriosa
Intercessora do povo judeu.
1 - Desde Sion; És aclamada
Excelsa Virgem que o amor
nos deu.
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Hoje ouvimos, Tua chamada
Aqui estão os devotos Teus.

rosas é Sua corrente, prendendo a gente ao Senhor/.

2 - Com os irmãos, Teodoro e
Afonso;
Unimos força e nosso amor.
Não nos negues, o teu amparo
Nesta procura do mundo
sem dor.

2 - É Ela quem está junto à Cruz
da nova evangelização. Assim como quando Jesus, A
deu como Mãe a João. Ao
lado da Cruz das Américas,
o sangue do amor recolheu.
/No sangue de Cristo e do
povo se fez homem novo o
reino cresceu/

3 - Junto estamos, sempre lutando
Na conquista de um mundo
melhor.
Aos judeus queres, o paraíso
Do nosso Deus o presente
maior!
4 - Jesus Menino, que tens nos
braços Tu O entregas ao
povo judeu.
Com carinho, fazendo o apelo
Reconheçam o Filho de
Deus!
88 COM A MÃE PEREGRINA

89 NESTE DIA
1 - Neste dia ó Maria, /nós Te
damos nosso amor/.
2 - Céus e terra estão cantando,
/celebrando Teu louvor/.
3 - Dá-nos sempre, Mãe querida,
/nesta vida puro amor/.
4 - E da morte no momento,
/traze o alimento do Senhor/
.
90 APARECIDA DO BRASIL (A)

/Com a Mãe Peregrina, ide
evangelizai/. /Ide evangelizai as famílias, ide evangelizai!
1 - Ela é a estrela no céu da
nova evangelização. Na Igreja, família Ela é, a alma, a
Mãe, coração. Seu manto
cobriu as Américas, dos povos foi sempre o amor. /De
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Virgem Mãe tão poderosa,
Aparecida do Brasil! Mãe fiel
aos Seus devotos, de cor
morena uniu os filhos Seus.
Mãe és Rainha dos peregrinos, que vem de longe pra Te
saudar! Mãe venerada, sejas
louvada! És orgulho do Brasil!
Mãe, Teu nome ressurgido
dentro das águas de um
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grande rio, espalhou-se
como o vento, de sul a norte, pra nós surgiu! Mãe caridosa sempre esperando
de mãos erguidas os filhos
Teus. Tu és Rainha do
mundo inteiro, Aparecida
do Brasil!

92 VISITA SENHORA
TEU POVO
2 - Senhora seguiste o caminho,
que á prima Izabel Te levou,
serviço, trabalho e carinho,
o Teu coração ofertou.
Visita Senhora Teu povo, que
a Ti continua fiel; repete este
gesto de novo que encheu de
alegria Izabel!

91 NADA SEM TI E SEM NÓS
/Nada sem Ti e sem nós!/
1 - Não vos deveis preocupar,
com vossas aspirações.
Amor se paga a amar, trazei contribuições.
2 - Não há herança melhor,
para as demais gerações.
Não há riqueza maior que
abrigar corações.
3 - Provai o vosso amor, vereis
que mãe sempre sou. Na
alegria e na dor, ao vosso
lado estou.
4 - Eu vou me estabelecer,
para vos fazer feliz. E atrair vou querer, os corações
juvenis.

3 - Conduz nossos passos Maria, aponta o caminho do irmão; presença, trabalho, alegria, são frutos da nossa missão.
4 - Nas horas difíceis da vida,
conosco presente Estás, Tu
és a melhor acolhida, abraço de força e de paz.
5 - Contigo Deus Pai exaltamos,
e o Filho Jesus Redentor, O
Espírito Santo louvamos,
unidos na ação do amor.
93 LADAINHA DE Nª SRA.
Solo: Mãe de Deus, clamamos a Vós.
Todos: Mãe de Deus, clamamos a Vós!

5 - O santuário há de ser, berço de santos heróis. E assim o mundo há de ter,
homens que sejam faróis.

S: Os coros dos anjos Vos
louvam:
T: Maria clamamos a Vós.
S: Saúdam-vos todos os santos:
T: Maria clamamos a Vós.

6 - Sim, mãe eu quero viver, a
aliança do amor. Vem
transformar o meu ser, dáme abrigo e ardor.
- 33 -
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S: O mundo dos astros Vos
louva:
T: Maria clamamos a Vós.
S: A santa igreja Vos louva:
T: Maria clamamos a Vós.
S: Os homens na terra Vos
louvam:
T: Maria clamamos a Vós.
Mãe de Deus, clamamos a
Vós!
Vós sois medianeira das graças:
Sois sede da sabedoria:
Sois Mãe da eterna beleza:
Sois Mãe do perpétuo socorro:
Sois Mãe do amor verdadeiro:
Mãe de Deus, clamamos a
Vós!
Vós sois a alegria dos santos:
Dos mártires sois a rainha:
Vós sois a rainha dos justos:
Vós sois o socorro na luta:
Da paz sois fiel mensageira:
Mãe de Deus, clamamos a
Vós!
Sois fonte de toda a virtude:
Sois templo do Espírito Santo:
Sois arca da nova aliança:
Do reino do céu sois a porta:
Sois glória da santa igreja:
Mãe de Deus, clamamos a
Vós!

Vos sois o refúgio nas dores:
Vós sois o auxílio do povo:
Vós sois dos enfermos saúde:
Consolo dos desamparados:
Na morte sois nossa esperança:
Mãe de Deus, clamamos a
Vós!
94 PRIMEIRA CRISTÃ
1 - Primeira cristã, Maria da luz.
Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus.
Primeira cristã, Maria do
amor, soubeste seguir teu
Filho e Senhor.
Nossa Senhora das milhões
de luzes. Que meu povo
acende pra te louvar.
Iluminada, iluminadora.I n s piradora de quem quer amar
e andar com Jesus.
2 - Primeira cristã, Maria do lar.
Ensinas, ó Mãe, teu jeito de
amar.
Primeira cristã, Maria da
paz. Ensinas, ó Mãe, como é
que Deus faz.
3 - Primeira cristã sempre a
meditar. Vivias em Deus,
sabias orar.
Primeira cristã fiel a Jesus.
Por todo o lugar, na luz e na
cruz.
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CANTOS DE ENTRADA

que assumem em verdade, a
vida de Deus.

95 NÓS SOMOS O POVO DE
DEUS

97 Ó PAI SOMOS NÓS

1 - Nós somos o povo de Deus,
cantando uma nova canção.
Uma canção que soa como
um grito, que chega ao infinito e atinge o coração de
Deus.

1 - Pra viver a Sua vida aleluia,
o Senhor nos enviou, aleluia!

/O Senhor vai trazer um tempo novo, o Senhor vai ouvir a
nossa voz. O Senhor vai libertar Seu povo, das opressões
dos modernos faraós/.
2 - Nós somos o povo de Deus,
em busca da libertação. Libertação que vem pela verdade promove a dignidade e
cria um mundo mais irmão.
96 SUBIREMOS A CASA
SAGRADA
1 - Subiremos à casa sagrada,
revivendo os mistérios da
Cruz. No altar onde o Pai fez
morada e se imola o Seu Filho Jesus.
Mensageiro da paz e verdade, anunciando o brado profundo desta fé que faz nossa
unidade, sol e luz para os
povos do mundo.
2 - Aqui os Teus filhos se reúnem, recebendo os favores
do céu. Deste pão e vinho

/Ó Pai somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir./

2 - Pra ser igreja peregrina...
3 - Pra anunciar o evangelho...
4 - Pra ser sinal de salvação...
5 - Pra ser sinal de unidade...
6 - Pra celebrar a Sua glória...
7 - Pra construir um mundo
novo...
8 - Pra caminhar na esperança...
98 CONTEMPLAI A CRIAÇÃO
1 - Escutai a voz da natureza,
qual hino de louvor; bendizendo o amor e realeza do Pai
Criador.
2 - Contemplai, contemplai,
com fé grande a criação, e
renovai a vossa gratidão.
3 - Escutai a vida em movimento, na ação de cada ser; contemplai no azul do firmamento, a luz resplandecer.
4 - Como dom que recebeis de
graça, a vida cultivai; não
importa a cor e nem a raça,
um só é Vosso Pai.
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99 CONFIANTES NA BONDADE DE DEUS
Confiantes na bondade de
Deus; caminhamos cada dia
sem temer. Sua presença,
constante adoremos, ajudado
o Seu povo a vencer.

me decidi: eu vou ficar. Eu
vou ficar!
101 JAVÉ O DEUS DOS
POBRES
Javé o Deus dos pobres, e do
povo sofredor; aqui nos reuniu pra cantar o Seu louvor.
Pra nos dar esperança e contar com Sua mão, na construção do Reino, Reino Novo
povo irmão.

1 - O guarda espera o amanhecer, Israel de Seu Deus o
poder.
2 - As aves e as flores contemplou; como a nós filhos Seus
não amou?
3 - A Jesus, vosso irmão; suplicai sempre amar vosso Deus
como pai.
100 EU VIM DE LONGE
1 - Eu vim de longe pra encontrar
o meu caminho. Tinha um sorriso, e o sorriso ainda valia.
Achei difícil a viagem até
aqui, mas eu cheguei, mas eu
cheguei.
2 - Eu vim depressa, eu não vim de
caminhão. Eu vim a jato, no asfalto, pelo chão. Achei difícil...

1 - Sua mão sustenta o pobre,
ninguém fica ao desabrigo.
Dá sustento a quem tem
fome, com a fina flor do trigo.
2 - Alimenta os nossos sonhos,
mesmo dentro da prisão.
Ouve o grito do oprimido,
que Lhe toca o coração.
3 - Cura o coração ferido, mostra ao forte Seu poder, dos
pequenos é a defesa, deixa a
vida florescer.
102 ALEGRES VAMOS
Alegres, vamos à casa do Pai
e na alegria cantar Seu louvor. Em Sua casa somos felizes, participamos da Ceia do
Amor.

3 - Eu vim por causa daquilo
que não se vê. Vim nu, descalço, sem dinheiro, e na
pior. Achei difícil...
4 - Eu tive ajuda de quem você
não acredita! Me deu esperança de chegar até aqui.
Vim caminhando, aqui estou,

1 - A alegria nos vem do Senhor,
Seu amor nos conduz pela
mão. Ele é luz que ilumina o
Seu povo, com segurança lhe
da salvação.

- 36 -

Movimento “Salvai Almas”

2 - O Senhor nos concede os
Seus bens, nos convida à
Sua mesa sentar. E partilha
conosco o Seu pão. Somos
irmãos ao redor desse altar.
103 BEM CONTENTES
Bem contentes viemos Senhor, pra cantar jubiloso louvor. Nossa vida está cheia de
graças a mostrar Tua amável
presença.
1 - /Por meus olhos que vêem,
eu Te canto louvor. Eu Te
vejo em meu ser, como és
bom meu Senhor/.
2 - /Tudo vem só de Ti, que és
fonte do ser; toda glória a Ti,
toda honra e poder/.
104 EU SOU FELIZ
1 - Eu sou feliz; tu és feliz, porque viemos com o Pai nos
encontrar. Para falar, para
ouvir, o que Ele tem a nos
dizer.
Com Deus, meu Pai, eu sou
feliz. Com meus irmãos, eu
sou feliz.
2 - O próprio Deus nos preparou, a grande festa do encontro do amor, e a todos quer
alimentar, com Jesus Cristo, o Pão do Céu.
3 - Vamos rezar, vamos cantar,
o amor de Deus que nos salvou e nos quer bem. Ele nos

fez todos irmãos, somos família no Senhor.
105 TODO DIA
1 - Todo dia eu encontro muita
gente, que vai, que vem. O
que pensa, o que vive, o que
sente, eu não sei se o sabe
alguém.
Caminhar com razão: eis da
vida uma lição. E sorrir e cantar, e o mundo a Deus levar.
2 - Tenho pena de quem anda
pela vida, sem ter pra quê, é
jornada que se vê quase perdida, quando há tanto que
aprender.
3 - Nossa vida deve ter um rumo
certo, o céu, no além, cada
passo nos conduz dele mais
perto, pois aqui é céu também.
106 UMA IGREJA QUE OLHA
1 - Uma igreja que olha para
frente, com projetos em
nome do Senhor, tem Cristo
consigo bem presente, faz de
todos irmãos viver o amor!
Abertos ao Espírito, conscientes da missão; queremos ser
igreja, povo em comunhão.
2 - Ser igreja é formar comunidade, que acredita, celebra e
quer amar; Jesus Cristo é o
Mestre da verdade, vida nova
e caminho para andar.
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3 - Ser igreja que acolhe o
evangelho, solidária e atenta aos irmãos; é tornar-se
uma igreja missionária, responsável da história em salvação.
107 EM TEUS ÁTRIOS
Em Teus átrios eu encontro
vida, a fome da minh‘alma
podes saciar. Leva-me à fonte de águas vivas, mostra-me
o caminho ao Teu altar.
Eu quero viver, junto aos
Teus rios, permanecer em
Tua presença Senhor. Eu
quero buscar, celebrar a liberdade. Te oferecer sacrifícios de louvor. Em Tua presença mudança de alegria,
buscar Tua face me traz novo
modo de vida.
108 QUERO SUBIR
Quero subir ao Monte Santo
de Sião, e entoar um novo
cântico ao meu Deus. Mais
que palavras, minha vida eu
quero Te entregar.
Purifica o meu coração, para
entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza.

um som agradável a Ti pois
Lírio Tu És.
109 O SENHOR ME CHAMOU
1 - O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a
ceifar. A ceifar o Senhor me
chamou: Senhor aqui estou.
Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me
chamou, Senhor, aqui estou.
2 - Teu irmão à tua porta vem
bater, não vais fechar teu
coração. Teu irmão a teu
lado vem sofrer: vai logo socorrer.
3 - Dom de amor é a vida a entregar, falou Jesus e assim o
fez. Dom de amor é a vida
entregar, chegou a minha
vez.
110 ME CHAMASTE
1 - Me chamaste para caminhar
na vida Contigo, decidi para
sempre seguir-Te, não voltar
atrás, me puseste uma brasa no peito e uma flecha na
alma, é difícil agora viver sem
lembrar-me de Ti.

Te adoro Senhor, em Espírito e em verdade. Me prostro
a Teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor,
que seja um cheiro suave, e
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2 - Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas.
Eu pensei na fuga, esconderme, ir longe de Ti, mas Tua
força venceu e afinal eu fiquei seduzido(a). É difícil
agora viver sem saudades de
Ti.
3 - Ó Jesus não me deixes jamais caminhar solitário(a),
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração, vem,
ensina-me a viver a vida na
Tua presença, no amor dos
irmãos, na alegria, na paz, na
união.
111 O CHAMADO
1 - Um dia escutei Teu chamado, divino recado batendo no
coração, deixei desta vida as
promessas, e fui bem depressa no rumo da Tua mão.
Tu és a razão da jornada, Tu
és minha estrada, meu guia
meu fim, no grito que vem do
Teu povo Te escuto de novo
chamando por Mim.
2 - Embora tão fraco e pequeno,
caminho sereno com a força
que vem de Ti, a cada momento que passa revivo esta
graça de ser Teu sinal aqui.

mundo navego e às redes me
entrego tornei-me Teu pescador.
112 SENHOR SE TU ME
CHAMAS
Senhor se Tu me chamas eu
quero Te ouvir. Se queres que
eu Te siga respondo: Eis-me
aqui!
1 - Profetas Te ouviram e seguiram Tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor, seus passos Tu firmaste sustentando o seu vigor,
profeta Tu me chamas. Vê
Senhor aqui estou.
2 - Nos passos do Teu Filho,
toda igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser
santa qual Jesus. Apóstolos
e mártires se deram sem
medir. Apóstolo me chamas.
Vê Senhor estou aqui!
113 SE OUVIRES
1 - Se ouvires a voz do vento,
chamando sem cessar, se
ouvires a voz do tempo, mandando esperar...

3 - Os anos passaram ligeiro,
me fiz um obreiro do reino
de paz e amor. Nos mares do
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2 - Se ouvires a voz de Deus,
chamando sem cessar, se
ouvires a voz do mundo, querendo te enganar...
3 - O trigo já se perdeu, cresceu
ninguém colheu, e o mundo
passando fome, passando
fome de Deus...
114 EU VENHO DO SUL E DO
NORTE
1 - Eu venho do sul e do norte,
do leste do oeste, de todo
lugar. Estradas da vida eu
percorro levando socorro a
quem precisar. Assunto de
paz é meu forte eu cruzo
montanhas, mas vou aprender, o mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz,
o que eu quero é viver.
/No peito eu levo uma cruz,
no meu coração o que disse
Jesus/.
2 - Eu sei que eu não tenho a
idade e a maturidade de
quem já viveu, mas sei que
eu já tenho a idade de ver a
verdade o que eu quero é ser
eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado de
guerras sem fim; tem, medo
da bomba que fez, e da fé que
desfez, mas aponta pra mim.
3 - Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas
sei entender, um Jovem foi

crucificado por ter ensinado
a gente a viver. Eu grito ao
meu mundo descrente que
eu quero ser gente, que eu
creio na cruz, eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
115 VEM EU MOSTRAREI
1 - Vem, Eu mostrarei, que o
Meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim eu
irei, e saberei como chegar
ao fim, de onde vim aonde
vou, por onde Irás, irei também!
2 - Vem, Eu te direi, que ainda
estás a procurar, a verdade
é como o sol e invadirá o teu
coração.
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser, eu creio em
Ti, que crês em mim, e à Tua
luz, verei a luz.
3 - Vem, Eu te farei da minha
vida participar, viverás em
Mim aqui, viver em Mim é o
bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim,
Eternidade é na verdade o
amor vivendo sempre em
nós.
4 - Vem, que a terra espera
quem possa e queira realizar,
com amor a construção de
um mundo novo e muito
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cantar o Seu louvor ô,ô. Eu
também sou templo do Senhor, e o meu coração vai
cantar; para sempre o Seu
louvor. (cante glória ao Senhor)!

melhor. Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o Teu
amor vai construir enfim a
paz.
116 DE ONDE VEM TANTO
AMOR
De onde vem tanto amor assim? Vem de um Deus apaixonado. Um Deus que nos
ama até o fim, convidando a
viver a Seu lado.

118 A VIDA PRA QUEM
ACREDITA
1 - A vida, pra quem acredita,
não é passageira ilusão. A
morte se torna bendita, porque é nossa libertação.
Nós cremos na vida eterna e
na feliz ressurreição. Quando de volta a casa paterna,
com o pai os filhos se encontrarão.

1 - Podes ir ao fim do mundo,
buscar outro amor outro lugar, mas verás que só aqui,
tem abraços a Te esperar.
2 - Podes querer um outro mundo; riquezas, sonhos, emoção, mas só Nele encontrarás, tanto amor no coração.
117 VEM, VEM LOUVAR
Vem, vem louvar, encher este
lugar de glória, encher este
lugar de glória, com a glória
do Senhor.
1 - Quando Deus; envia Seu
Espírito, nos conduz a fé, e
nos faz; cantar o Seu louvor
ô, ô. Seu amor em cada coração, nos garante a paz, e
nos faz; cantar o Seu louvor.
(cante forte ao Senhor)!
2 - É tão bom; estar neste lugar,
de alegria e paz, que nos faz;

2 - No céu não haverá tristeza,
doença, nem sombra de dor.
E o prêmio da fé é a certeza
de viver feliz com o Senhor.
3 - O Cristo será nesse dia, a luz
que há de em todos brilhar.
A Ele mortal melodia os eleitos hão de entoar.
119 A CERTEZA QUE VIVE
EM MIM
A certeza que vive em mim, é
que um dia verei a Deus. Contemplá-lo co‘os olhos meus é
a felicidade sem fim.
1 - O sentido de todo o viver, eu
encontro na fé e no amor.
Cada passo que eu der será
buscando o meu Senhor.

- 41 -

LIVRO DE CANTOS

2 - Peregrinos nos somos aqui.
Construindo morada no céu.
Quando Deus chamar a Si
quem for na terra amigo Seu.
120 SENHOR QUEM ENTRARÁ

122 COMO É BONITO SENHOR
1 - Como é bonito Senhor; cada
manhã Te agradecer, mais
uma vez Teu amor vem me
chamar para viver.

1 - /Senhor, quem entrará no
santuário pra Te louvar/.
/Quem tem as mãos limpas,
e um coração puro, quem
não é vaidoso e sabe amar/.
2 - /Senhor, eu quero entrar no
Santuário, pra Te louvar/.
/Ó dá-me mãos limpas, e um
coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar/.
3 - /Senhor, já posso entrar, no
Santuário pra Te louvar/.
/Teu Sangue me lava, Teu
fogo me queima, o Espírito
Santo, inunda meu ser/.
121 DEUS PAI DE BONDADE
1 - Deus Pai de bondade, tende
compaixão, do sofrer dos filhos, na separação.

Contigo, Deus de amor, eu
quero caminhar, e assim por
onde eu for irás me acompanhar.
2 - Como é bonito Senhor cada
manhã ter o meu pão; e desejá-lo também a cada um
dos meus irmãos.
3 - Como é bonito Senhor; cada
manhã recomeçar. Tendo a
certeza e a fé que o Senhor
vai me ajudar.
123 VENHAM TODOS
1 - Venham todos, vamos juntos
ao encontro do Senhor, Ele
mesmo nos convida para
Ceia do Amor! Jesus Cristo
água viva, vem conosco celebrar, no fraterno conviver
nossa vida renovar.
Pela água que dá vida, pelos
dons da criação, ó Senhor do
universo eis a nossa louvação!

2 - Vosso Filho amado, pela
dura cruz, deu-nos a certeza da eterna luz.
3 - Dai-nos a esperança, dai viver a fé, sede-nos conforto
neste caminhar
4 - Ressurgir um dia esperamos
nós. Ver-nos na alegria para
sempre. Amém.

2 - Pela água do batismo vida
nova recebemos; e na fonte
da palavra de Tua graça nós
bebemos. Para sermos ó Senhor; solidários com os ir-
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ATO PENITENCIAL

mãos, que ainda não tiveram
vida plena e salvação.
124 IRMÃOS LOUVEMOS

126 CORAÇÃO IGUAL AO TEU

1 - Irmãos louvemos, o Deus da
vida, que nos convida à conversão: o Pai deseja na Sua
Igreja, que todos tenham
novo coração!

1 - Se Tu olhares Senhor, pra
dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas, um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração.

2 - Senhor a vida envolve a luta,
de quem almeja justiça e paz!
Com Jesus Cristo fraternidade é força viva que não se
desfaz!
3 - Senhor Teu povo, da aliança, na fé, esperança vem celebrar, a nova Páscoa de Jesus Cristo, no sacrifício que
vem nos salvar!
125 SOMOS CONVIDADOS
1 - Somos convidados para o altar de Deus.
2 - Vamos subir os degraus do
altar para celebrar o grande
sacrifício.
3 - Perdão Senhor pelos nossos
pecados; eles Vos fizeram
padecer na cruz.
4 - Vamos subir com Jesus nosso Mestre, Ele nos irá falar
de Vida Eterna.
5 - Dá-nos as luzes da Vossa
verdade; para aprendermos
Vosso ensinamento.

/Dá-me um coração igual ao
Teu, meu Mestre. Dá-me um
coração igual ao Teu, coração
disposto a obedecer, cumprir
todo o Teu querer. Dá-me um
coração igual ao Teu.
2 - Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos,
perdoar com Teu perdão. /
Enche-me com o Teu Espírito. Endireita-me os caminhos. Ó Deus, dá-me um
novo coração/.
127 PRECISO PERDOAR
1 - Preciso perdoar, e aprender
viver, com paz no coração e
sem temer. Preciso perdoar
quando estou feliz e se meu
irmão agiu talvez como eu
não quis. Preciso conviver de
um jeito racional, aceitando
as diferenças, discernindo o
bem e o mal. Cada criatura é
um único exemplar, não há
outro igual, não há outro
igual. E embora diferentes
no ser e na missão. Devemos
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respeitar a irmandade e a
união.

oficio nem terei. Quantas vidas Eu tiver, Eu lhes darei!

2 - E quem tudo criou, na Sua
Imensidão, não cansa, nunca pára de amar. Essência do
Poder, Ele que é só saber,
tem a misericórdia infinita
para mim. Pergunto então
porque, eu na minha pequenez, grão de pó na imensidão é que não vou perdoar.
Setenta vezes sete, foi o que
Ele ensinou, em prece, em
oração, em prece em oração.
E no meu julgamento tudo
será lembrado, e como eu
perdoar é que serei perdoado!

1 - Maus pastores num dia de
sombra, não cuidaram e o
rebanho se perdeu. Vou sair
pelo campo, reunir o que é
Meu, conduzir e salvar.
2 - Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o Pastor,
rebanho atrás. Junto a Mim
as ovelhas terão muita paz,
poderão descansar.
130 PERDOAI-ME OUTRA VEZ
1 - Perdoai-me outra vez Senhor, novamente eu me fechei, dentro do meu desamor, Vossa imagem mutilei.

128 LÁGRIMAS SÃO
1 - Quando eu quero falar com
Deus; eu elevo as minhas
mãos, eu dou o meu coração,
em favor do meu irmão.
Lágrimas, são só, conseqüências do perdão. Ele está me
transformando, pouco a pouco vai mudando, algo em meu
coração!
2 - Quando eu quero falar com
Deus, eu escuto o silêncio, é
ele que me transforma, é
nele que eu me arrependo.
129 SOU BOM PASTOR
Sou Bom Pastor, ovelhas
guardarei. Não tenho outro

Perdoai-me Senhor, não vivi
minha vocação. Perdoai-me
Senhor, não amei o meu irmão.
2 - Deveria ser Vosso apóstolo,
mas pequei por omissão. Eu
também me acomodei, fracassei Vossa missão.
3 - Deveria ser bom discípulo,
mas calei a minha voz, camuflando o ideal, sem pregar a Vossa paz.
131 PERDÃO SENHOR
1 - Perdão Senhor, tantos erros
cometi, perdão Senhor, tantas vezes me omiti. /Perdão
Senhor, pelos males que
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causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei/.
Piedade Senhor; tem piedade
Senhor, meu pecado vem lavar com Teu amor! Piedade
Senhor; tem piedade Senhor,
e liberta minha alma para o
amor.
2 - Perdão Senhor, porque sou
tão pecador, perdão Senhor,
sou pequeno e sem valor. /
Mas mesmo assim; Tu me
amas quero então, Te entregar meu coração, suplicar o
Teu perdão/.
132 SENHOR EU ESTOU AQUI

134 SENHOR TENDE PIEDADE
1 - /Senhor; tende piedade de
nós/!
/Pelo irmão que não amei,
pelo mal que lhe causei, piedade/.
2 - /Ó cristo tende piedade de
nós/!
/Pelo bem que eu não fiz,
pela paz que eu não quis,
piedade/.
3 - /Senhor, tende piedade de
nós/!
/Pelo amor que sufoquei,
pela vida que matei, piedade/.
135 PERDOAI-NOS Ó PAI

1 - /Senhor eu estou aqui, venho Te pedir piedade de
mim/.
2 - /Cristo estamos aqui, vimos
Te pedir piedade de nós/.
3 - /Senhor estamos aqui vimos
Te pedir, piedade de nós/.
133 RENOVA-ME SENHOR
Renova-me Senhor Jesus; já
não quero ser igual. Renovame Senhor Jesus; põe em
mim Teu coração. Porque
tudo que há, dentro de mim,
precisa ser mudado Senhor.
Porque tudo o que há dentro
do meu coração, precisa
mais de Ti.

Perdoai-nos ó Pai as nossas
ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu.
1 - Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o
Seu perdão, eu não julgo
para não ser julgado, perdoando é que serei perdoado.
2 - Ajudai-me Senhor a perdoar, e livrai-me de julgar e
condenar. Vou ficar sempre
unido em comunhão, ao Senhor e também a meu irmão.
136 PERDÃO SENHOR
1 - Perdão Senhor; me afastei de
Ti, por ter negado ajuda ao
necessitado. Perdão Senhor,
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perdão, por ter fechado o
meu coração.
2 - Perdão Jesus, eu traí o Teu
amor, por ser omisso diante
das injustiças. Perdão, Jesus, perdão, é muito grande
a minha omissão.
3 - Perdão Senhor, perdão Jesus, perdão para o mundo,
perdão para mim, perdão
para quem fechou seu coração.
137 SE UM DIA CAÍRES
1 - Se um dia caíres no caminho, não digas nunca a teu
pobre coração:
És mau e traidor, ingrato e
desleal. Não olhes mais para
o céu, não tens perdão!

3 - Senhor o mundo está dividido, perdão, perdão, que ele
seja reunido! Perdão Senhor!
139 PARA AS POBRES ALMAS
1 - Para as pobres almas que
sofrendo estão, Bom Jesus
não tarde Vossa compaixão.
2 - Fostes torturado para nos
remir, e elas inda esperam,
da aflição sair.
3 - Ao penar das almas dai depressa fim, concedei que subam para Vós, ó sim.
4 - Relevai as penas destes pobres réus, e fazei-os logo remontar aos céus.
140 LAVAI-ME SENHOR

Rancor destrói um coração
que errou. Melhor usar de
mansidão e amor!
2 - Corrige o teu coração ferido
dizendo: Amigo, coragem,
vamos lá! Tente outra vez
chegar até o fim. E Deus é
bom, Ele vai nos ajudar!
138 O MUNDO ESTÁ DIVIDIDO
1 - Senhor o homem não é respeitado; perdão, perdão pelo
nosso pecado!
2 - Cristo, a vida é maltratada,
perdão, perdão, que ela seja
amada!
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Lavai-me Senhor; lavai-me,
e bem limpo eu vou ficar.
/Senhor Vós me lavareis, de
tão limpo eu vou brilhar/.
Misericórdia por Tua compaixão. Vem me lavar das
sujeiras do pecado. Vem me
livrar de tamanha perdição.
Reconheço toda minha maldade diante de mim a vastidão de minha ofensa. Foi
contra Ti meu Senhor o meu
pecado, que pratiquei o que
é mau em Tua presença.
/Mostrai-nos Vossa bondade, salvai-nos ó Redentor/.
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/Senhor eu peço escutai-me,
a Vós chegue o meu clamor!
141 VOS PEDIMOS DE
CORAÇÃO
/Senhor Deus Pai, Vos pedimos de coração. Senhor
Deus Pai, Vos pedimos perdão/!
/Senhor, tende piedade de
nós! Cristo tende piedade de
nós! Senhor tende piedade
de nós!

143 SENHOR; TENDE PIEDADE
1 - Senhor tende piedade /e perdoai a nossa culpa/!
Porque nós somos Vosso
povo, que vem pedir Vosso
perdão.
2 - Cristo tende piedade /e perdoai a nossa culpa/!
3 - Senhor tende piedade /e perdoai a nossa culpa/!
144 SENHOR TENDE PIEDADE
/Senhor; tende piedade de
nós/.

142 OLHOU JESUS A FIGUEIRA
1 - Olhou Jesus a figueira sem
fruto e lamentou sua grande
omissão; foi a rudeza do solo
tão bruto, ou foi a falta de
adubo no chão?
Senhor dá-me a Tua ajuda de
amor, pois eu sou tão pecador!
2 - Como a figueira sem frutos
é morta, também a fé sem as
obras é vã. Se abrirmos hoje
ao amor nossa porta produziremos mais fruto amanhã.
3 - O irmão que vem ao encontro e nos chama, é o próprio
Cristo que passa por nós.
Espera frutos de amor e se
inflama ao escutar o que diz
nossa voz.

1 - /Pai de Infinita Bondade,
que a Tua vontade, se faça
verdade, no meio de nós.
2 - /Senhor Jesus Cristo piedade, piedade de mim, que não
Te obedeci, nem segui Tua
voz/.
3 - /Que Teu Espírito Santo;
nos mostre o caminho, de
paz e justiça, sem ódio e sem
dor/.
145 BOM JESUS A VOSSOS
PÉS
1 - Bom Jesus a Vossos pés,
chora agora arrependido, /o
pecador mais ingrato, que no
mundo foi nascido/.
2 - Sois Clemente, Sois tão Bom,
e de tanta Piedade, /que
merecendo eu o inferno, prometeis pleno perdão/.
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3 - Pelas Vossas cinco chagas,
o cruel sofrer na Cruz, /pela
Sagrada Paixão, perdoai-me
Bom Jesus/.

3 - Perdão Senhor, por termos
tantas vezes caminhado sem
esperança; sem saber que
Sois a segurança.

146 PECADOR AGORA É
TEMPO

148 PERDÃO SENHOR
Perdão Senhor; por ter Te
ofendido, a Teus pés volto,
arrependido. Perdão, Jesus;
reconheço o meu pecado,
certeza tenho de ser perdoado.

1 - Pecador agora é tempo, de
contrição e de temor. /Serve a Deus despreza o mundo, já não sejas pecador/.
2 - Passam meses, passam
anos, sem que busques Teu
Senhor. /De um dia para
outro, assim morre o pecador/.
3 - Pecador arrependido, volta
para o teu Senhor. /Vem
abraça-te contrito, com teu
Pai, teu Criador/.
4 - Compaixão, misericórdia,
Vos pedimos Redentor. /Pela
Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos Deus de Amor/.

/:Perdão, Senhor. Senhor,
meu Deus, tem piedade dos
filhos Teus.:/
149 Ó CRUZ DE AMOR
1 - Erguida par o céu; perfumada como a flor; Sois o dedo
de Deus, ó Paixão do Redentor, ó Cruz de Amor! Quem
se abraçou a Cruz, só por
amor; caminha com Jesus.
Ó Cruz de Amor. Ó Cruz de
Jesus Cristo, sê nosso auxilio, e luz da nossa noite, ó
cruz de amor. Ó Cruz de Jesus Cristo, sê nosso auxilio,
e luz das nossas vidas.

147 PERDÃO SENHOR
Perdão Senhor, para o Vosso
povo! Perdão Senhor; para o
Vosso povo!
1 - Perdão Senhor; por termos
preferido confiar em nossa
fraqueza, sem saber que Sois
a fortaleza.
2 - Perdão Senhor por ter preferido recusar a Vossa verdade, sem saber que ela é liberdade.

2 - Sois luz na escuridão, como
uma estrela do céu; levai-me
pela mão, para o coração de
Deus, ó Cruz de amor! Quando eu vivo sem luz, Sois proteção nos braços de Jesus.
3 - Aos pés da Santa Cruz, está
presente a Mãe de Deus;
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como aos pés de Jesus, amorosa clama ao céu, pelos filhos Seus, que rejeitando a
Cruz, perdem Deus; perdendo a Seu Jesus.
E enquanto o mundo mergulha na escuridão, Deus espalha pela terra, a Luz da Cruz,
Luz de Seu Coração.
150 EXISTE UM POÇO
Existe um poço, no meio do
deserto, o povo passa perto,
com sede a reclamar.
1 - Eu quero um rio de água
viva, eu quero um sopro de
esperança, minh’alma segue
e não se cansa, de caminhar.
2 - Se tu soubesses, quem pode
dar-te a vida, seria dissolvida, a mágoa mais cruel.
3 - Jesus é a vida, vencendo
toda a morte, mudando a
nossa sorte, livrando nos do
mal.
151 SENHOR QUE VIESTES
1 - Senhor que viestes salvar; os
corações arrependidos:
/Piedade, piedade, piedade
de nós/.

HINOS DE LOUVOR
152 DEUS ETERNO
1 - Deus Eterno a Vós louvor,
glória a Vossa Majestade.
Anjos e homens com amor,
Vos adoram Deus Trindade.
/Santo, Santo, a Vós sem
fim, cante amor de Serafim.
2 - Pai Eterno, a criação, que
chamastes Vós do nada. Que
sustenta Vossa Mão, com
acorde imenso brada. /
Quem me fez foi Vosso Amor,
glória a Vós Pai Criador/.
3 - Filho Eterno, nosso Irmão,
Vossa morte deu-nos vida.
Vosso Sangue salvação, toda
a Igreja agradecida; /louva e
exalta a Vós, Jesus, glória
canta à Vossa Cruz/.
4 - Deus Espírito Sol de Amor,
cercam-Vos infindos Santos,
qual de um íris o fulgor, entoando eternos cantos. /Nós
também com santo ardor,
celebramos Vosso amor.
153 A TERRA INTEIRA
TE LOUVA
Glória a Deus Pai nas alturas,
glória ao Filho muito amado,
glória, glória ao Santo Espírito, o Senhor seja louvado.

2 - Ó Cristo que viestes chamar,
os pecadores humilhados:
3 - Senhor que intercedeis por
nós, junto a Deus Pai que
nos perdoa:

1 - A terra inteira Te louva Senhor Deus; És Senhor o
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Deus da vida, o Deus da libertação. Deus da esperança dá luz aos filhos Teus,
olha pela Tua igreja que caminha em missão.
2 - Senhor Jesus, Filho único
do Pai; És o Mestre da justiça, És a fonte do amor. Do
ventre da Santa Virgem Maria, vem para libertar o povo,
vem tirar do mundo a dor.
3 - Divino Espírito, Deus consolador, nos conceda o entendimento, infunde em nós o
Teu amor. Divino Espírito
conceda os sete dons, orienta o Teu povo, És o nosso
defensor.
154 GLÓRIA A DEUS I
1 - Glória a Deus nos altos céus!
Paz na terra a Seus amados.
A Vós louvam, Rei Celeste,
os que foram libertados.
Glória Deus, glória a Deus.
2 - Deus e Pai nós Vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao Vosso
Nome, Vossos dons agradecemos.
3 - Senhor Nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai, voz de
Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai.

4 - Vós que estais junto do Pai;
como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.
5 - Vós somente sois o Santo, o
Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai, no
esplendor.
Amém, amém!
155 GLÓRIA A DEUS II
1 - Glória a Deus nos altos céus;
paz na terra a Seus amados.
A Vós louvam, Rei Celeste,
os que foram libertados.
Glória Deus, lá nos céus, e
paz aos Seus. Amém.
2 - Deus e Pai nós Vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Damos glória ao Vosso
Nome, Vossos dons agradecemos.
3 - Senhor Nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai. Voz de
Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai.
4 - Vós que estais junto do Pai;
como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.
5 - Vós somente sois o Santo, o
Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai, no
esplendor.
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156 GLÓRIA, GLÓRIA
ALELUIA
Glória, glória aleluia! 3x
Louvemos ao Senhor
1 - Na beleza do que vemos,
Deus nos fala ao coração,
tudo canta Deus é grande,
Deus é bom e Deus é Pai. É
Seu Filho Jesus Cristo, que
nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor.
2 - Deus nos fez comunidade,
pra vivermos como irmãos,
braços dados todos juntos
caminhemos sem parar, Jesus Cristo vai conosco Ele é
jovem como nós. Louvemos
ao Senhor.
3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus
Cristo é o Senhor, da vitória
sobre a morte deu a todos o
penhor. Venceremos a tristezas, venceremos o temor.
Louvemos ao Senhor.
157 GLÓRIA A DEUS NAS
ALTURAS
1 - Glória a Deus nas alturas,
glória, glória aleluia. Glória
a Deus paz na terra. Glória,
glória aleluia.
/Glória, glória nos céus, paz
na terra aos homens/!

3 - Glória a Deus, glória ao Filho, glória a Deus nosso Irmão, nos remiu do pecado,
nos abriu Novo Reino!
4 - Glória ao Espírito Santo,
Deus que nos santifica, Glória a Deus que nos une, a
caminho do Pai!
5 - Glória a Deus Uno e Santo,
Pai, Espírito e Filho. Glória
a Deus Uno e Trino, Glória a
Deus comunhão!
158 DEUS E PAI
Glória, glória, glória; aleluia!
Glória, glória, glória a Deus
nos altos céus! Paz na terra
a todos nós!
1 - Deus e Pai nós Vos louvamos, (glória a Deus) adoramos, bendizemos (glória a
Deus).Damos glória ao Vosso Nome, (gloria a Deus) Vossos dons agradecemos. (glória a Deus)
2 - Senhor Nosso, Jesus Cristo,
(hosana hei) Unigênito do
Pai, (hosana hei) voz de
Deus, Cordeiro Santo, (hosana hei) nossas culpas perdoai. (hosana hei)
3 - Vós que estais junto do Pai;
(aleluia) como nosso intercessor, (aleluia) acolhei nossos pedidos, (aleluia) atendei
nosso clamor. (aleluia)

2 - Glória a Deus, glória ao Pai,
glória a Deus Criador, que no
Filho tornou-se o Senhor
Deus da Vida!
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4 - Vós somente sois o Santo,
(glória a Deus) o Altíssimo
Senhor, (hosana hei) com o
Espírito Divino, (aleluia) de
Deus Pai, no Resplendor.
159 DEUS DA LUZ
Glória ao Pai ao Deus da luz,
glória a Seu Filho Jesus. Glória ao Espírito Santo; glória
amém!
1 - Nós louvamos o Pai que
criou este mundo, e ao crialo deixou aos cuidados da
gente, confiou nos valores
que em nós colocou, por
amor foi que Ele este mundo criou.
2 - Nós louvamos o Filho de
Deus encarnado, que nasceu
e viveu e morreu por amor.
E deixou para o mundo o
mais doce recado, e por isso
O chamamos de Cristo Senhor!
3 - Nós louvamos também o Espírito Santo, que do Pai e do
Filho é o amor que nos vem,
que coloca ternura no riso e
no pranto, e nos mostra o
sentido que a vida contém.
160 VENCENDO VEM JESUS

homem este mundo para ser
o Seu Senhor. Nós Te damos
muitas graças, Te louvamos
com fervor: És nosso criador!
2 - Jesus Cristo, nosso irmão,
Te louvamos sem cessar,
pois no mundo Te encarnaste para todos nos salvar. És
a nossa esperança de ao céu
poder chegar e pra sempre
Te amar!
3 - Ó Espírito Divino, És amor
que nos seduz, honra e glória nós Te damos com Deus
Pai e com Jesus. Tua força
nos anima, Tua graça nos
conduz, a brilhar na Eterna
Luz!
161 GLÓRIA AO PAI CRIADOR
Glória, glória! /Ao Pai criador,
ao Filho redentor e ao Espírito glória/.
Ao Pai criador do mundo, ao
Filho Redentor dos homens,
/ao Espírito de Amor demos
sempre, glória/.
162 ALELUIA, GLÓRIA
AO SENHOR
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia; glória ao Senhor!
1 - Glória ao Senhor nosso Pai.
(3x)
Glória ao Senhor!

Glória, glória aleluia! 3x
Vencendo vem Jesus!
1 - Pai do Céu, Tu que criaste o
universo com amor, deste ao

2 - Glória a Jesus Cristo nosso
Irmão. (3x) Glória ao Senhor!
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3 - Glória ao Espírito Santo. (3x)
Glória ao Senhor!

1 - Glória ao Pai, o Criador: Seu
poder nos chamou a vida.

163 GLÓRIA AO PAI DO CÉU

2 - Glória ao Filho Redentor,
Sua cruz reconciliou-nos.

Glória a Deus, Glória a Deus,
Glória a Deus nos céus, e paz
aos homens na terra que trabalham para Deus.
1 - Glória ao Pai do céu, que primeiro nos amou, que em vista de Seu Filho, livremente
nos criou.
2 - Glória a Jesus Cristo, porque
veio nos salvar, e o mistério
de Deus Pai veio aos homens
revelar.
3 - Glória ao Espírito Santo, porque é consolador, que ilumina nossa vida e nos enche
de amor.
164 GLÓRIA A DEUS
Glória a Deus no mais alto
dos céus!
1 - Glória a Deus nosso Pai, Seu
poder nos criou.

3 - Glória ao Espírito de amor,
Sua graça é que nos renova.
166 GLÓRIA A DEUS
TRINDADE
1 - Glória a Deus Trindade que
primeiro nos amou, Deus
comunidade, que em Jesus
se revelou.
Viver, conviver em comunhão:
Glória, Glória! Aleluia! Eis a
nossa vocação.
2 - Glória ao Filho amado que do
Pai vem anunciar, grande
Boa Nova, para os homens
libertar.
3 - Glória ao Santo Espírito, que
o mundo renovou. Vem e
ensina a todos o que o Filho
nos falou.
167 AO PAI QUE NOS CRIOU

2 - Glória a Cristo Seu Filho,
que nos resgatou.

Glória a Deus! Glória a Deus!
Glória a Deus nas alturas!

3 - Glória ao Espírito Santo, que
nos confirmou.

1 - Glória ao Pai que nos criou,
que nos rege com amor.

165 GLÓRIA A DEUS NO CÉU

2 - Glória ao Filho Redentor, que
nos une em Seu amor.

Glória a Deus no céu e na terra paz aos homens! Glória
aleluia!

3 - Ao Espírito de Amor nosso
canto de louvor.
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168 PAI DO FILHO PRÓDIGO
1 - Glória a Deus o Pai do filho
pródigo, que o amor espera
conversão.
2 - Glória a Cristo Filho de Deus
Vivo, que liberta nosso coração.
3 - Ao Espírito também louvamos, Seu amor com vida celebramos. Aleluia, aleluia!
Glória a Deus para sempre.
Amém!

3 - /Louvemos bem unidos, irmãos trabalhadores/. /Na
graça do Espírito nós somos
criadores/.
4 - Santo, Santo, Santo (9x)
É Javé nosso Deus Criador!
Santo, Santo, Santo; é Jesus
nosso Libertador! Santo,
Santo, Santo; é o Espírito
Santo de amor!

CANTOS DE ACLAMAÇÃO
171 SHEMA ISRAEL

169 GLÓRIA AO PAI DOS
HOMENS
1 - Glória ao Pai dos homens,
dos Anjos, do mundo criador.
Glória a Ti Senhor!

Shema Israel, Adonai elohenu. Adonai, ehad!
Escuta Israel, o Senhor é
nosso Deus. Um é o Senhor!
172 ESCUTA ISRAEL
/Escuta Israel, Javé teu
Deus vai falar/!

2 - Glória a Cristo Filho de
Deus, nosso Irmão Redentor!
3 - Glória a Deus Espírito Santo e Santificador!
170 LOUVEMOS TODOS
JUNTOS
1 - /Louvemos todos juntos o
nome do Senhor/. /Por nós
fez maravilhas, eterno é Seu
amor/!

/Fala Senhor Javé, Israel
quer Te escutar!
173 QUERO LEVAR ESTA
BÍBLIA
1 - Quero levar esta Bíblia, ir
cantando em procissão; ir
feliz como quem leva, a luz
do céu em sua mão.

2 - /Louvemos pelo Cristo, que
veio nos salvar/. /Por nós
deu o Seu sangue, sem fim
quis nos amar/!
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Deus, também És Deus, e
Deus Contigo faz um só, eu,
porém que vim da terra e
volto ao pó, quero viver eternamente ao lado Teu.

2 - Quero nas mãos este Livro;
vou levá-lo aonde for! Eu O
levo pela vida, e Ele me leva
ao Senhor!
3 - Quero deixar este Livro, qual
um coração no Altar! Coração de Deus aberto, ansioso
por se revelar!
174 NÓS AMAMOS A
BÍBLIA SAGRADA
1- A Escritura dos dois testamentos é a Palavra inspirada por Deus. É o Pai educando Seus filhos, é o Pai revelando-se aos Seus.

/És Água Viva, És vida nova,
e todo dia Me batizas outra
vez, Me fazes renascer, Me
fazes reviver, eu quero Água
desta Fonte de onde Vens/.
176 CANTEMOS ALEGRES
1 - Cantemos alegres vibrantes,
ergamos a Deus nossa voz,
acolhamos a Sua Palavra,
que passa no meio de nós.

/Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de
Deus/.

/Cantai, cantai irmãos. Cantai com amor e fé. A Palavra
de Vida aclamemos de pé/.

2 - Profecias, exemplos, doutrina, aprendemos. Fazei-nos
Senhor, conhecer-Vos na
Bíblia Sagrada, de que Sois
principal escritor.

2 - A Bíblia é o Livro Sagrado, e
que muitos livros contém, ela
é a verdade inspirada, é nosso viver, nosso Amém.

3 - Firmemente apegados à Igreja, nossa mestra infalível e
guia, conheçamos a Bíblia
Sagrada, por amor a Jesus e
Maria!
175 ÉS ÁGUA VIVA

3 - Ergamos bem alto a Bíblia,
que temos em nossas mãos
com um beijo firmemos a
crença, em Deus que abençoa, irmãos.
177 É COMO A CHUVA
QUE LAVA

Eu Te peço desta água que
Tu tens, é Água Viva meu
Senhor. Tenho sede, tenho
fome de amor, e acredito
nesta Fonte de onde Vens.
Vens de Deus, Estás em
- 55 -
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1 - Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. / Tenho medo de ouvir
Teu chamado, virar do outro
lado e fingir que não sei/.
2 - Tenho medo de não responder, de não ver Teu amor
passar. / Tenho medo de
estar distraído, magoado e
ferido, e então me fechar/.
3 - Tenho medo de estar a gritar, e negar-Te meu coração.
/Tenho medo de Cristo que
passa, e oferece uma graça,
e eu Lhe digo que não/.
178 CADA VEZ QUE EU
VENHO

1 - Jesus Cristo é a palavra,
pura imagem de Deus Pai,
Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2 - Os profetas sempre mostram
a vontade do Senhor, precisamos ser profetas, para o
mundo ser melhor.
3 - Nossa fé nos fundamenta na
palavra dos apóstolos, João,
Mateus, Marcos e Lucas
transmitiram nossa fé.
4 - Vinde a nós ó Santo Espírito, vinde nos iluminar, a palavra que nos salva, nós queremos conservar.
180 PORQUE ÉS

1 - Cada vez que eu venho, para
Te falar, na verdade eu venho para Te escutar. /Falame da vida preciso Te escutar, fala da verdade que vai
me libertar/.

1 - Porque És Senhor, o caminho; que devemos nós seguir.
/Nós Te damos hoje, sempre
toda glória e louvor/!

2 - Cada vez que eu venho, para
oferecer, na verdade eu venho para receber. /Dá-me o
Pão da Vida, que vai me alimentar, dá-me a água viva
que vai me saciar/.

2 - Porque És Senhor, a verdade, que devemos aceitar:

179 TODA BÍBLIA

1 - Toda semente é um anseio
de frutificar, e todo o fruto é
uma forma da gente se dar.

Toda Bíblia é comunicação,
de um Deus Amor de um
Deus Irmão, é feliz quem crê
na revelação, quem tem Deus
no coração.

3 - Porque És Senhor, plena
vida; que devemos nós viver:
181 TODA SEMENTE
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2 - Todo tijolo é um anseio de
edificar, e toda a obra é uma
forma da gente se dar.
3 - Toda palavra é um anseio de
comunicar, e toda a fala é
uma forma da gente se dar.

2 - A mensagem da alegria; ouviremos aleluia, de Deus as
maravilhas, cantaremos aleluia!
185 JESUS CRISTO VEM
FALAR
Jesus Cristo vem falar! Sempre falas com amor! Nas feições da juventude eu Te vejo,
meu Senhor!

182 MOSTRA-ME SENHOR
/Mostra-me Senhor, os Teus
caminhos; faz que Teus passos possa encontrar/.

O homem não vive somente
de pão, mas de toda palavra
da boca de Deus!

Porque eu estou cansado dos
meus caminhos; e os Teus
eu vou seguir.

Ou: (optar por aclamar o
evangelho do dia)

183 QUANDO CHAMASTE
1 - Quando chamaste os doze
primeiros pra Te seguir, sei
que chamavas todos os que
haviam de vir.

186 LOUVOR E GLÓRIA A TI
Louvor e glória a Ti Senhor!
/Cristo, Palavra de Deus/.
Pois Eu sou a Luz do mundo, quem me diz é o Senhor.
E vai ter a luz da vida, quem
se faz Meu seguidor.

/Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra Te seguir, nos
Teus mares eu quero navegar.
2 - Quando pediste aos doze primeiros: ide e ensinai! Sei que
pedias a todos nós: evangelizai.
184 VAI FALAR NO EVANGELHO
1 - Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo aleluia, Sua palavra é alimento que dá vida
aleluia!
Glória a Ti Senhor, toda a graça e louvor.

187 TEU POVO AQUI
REUNIDO
1 - Teu povo aqui reunido; procura vida nova. Tu és a esperança o Deus que nos consola.
/Fala Senhor, fala da vida.
Só Tu tens palavras eternas
queremos ouvir/.
2 - São tantos os apelos, que
vem dos oprimidos, Tu és
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quem liberta o Deus dos esquecidos!

191 TUA PALAVRA
/Tua palavra que nos chama à conversão, cura doença, da saúde ao coração/.

188 LOUVOR A VÓS
Louvor a Vós o Cristo Rei. /
Rei da eterna glória/.
O homem não vive somente
de pão, mas de toda palavra
da boca de Deus.
189 BUSCAI PRIMEIRO
1 - Buscai primeiro o Reino de
Deus, e a Sua justiça, e tudo
o mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia!
2 - Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra,
que procede da boca de
Deus, aleluia, aleluia!
3 - Se vos perseguem por causa
de Mim, não esqueçais o porque, não é o servo maior que
o Senhor, aleluia, aleluia!
190 SÓ TU TENS PALAVRAS
Só Tu tens palavras de vida,
palavras de Vida Eterna. Só
Tu tens palavras de vida,
palavras de vida eterna!
1 - A quem nós iremos Senhor?
Em Ti se encontra a verdade.
2 - A quem nós iremos Senhor?
Só Tu és caminho seguro!

1 - Como um pai que tem pena
dos filhos; o Senhor tem carinho por nós. Ele sabe de
nossas fraquezas, e está
pronto a ouvir nossa voz.
2 - Ele sabe que a vida da gente
é tão fraca, parece uma flor:
de manha, tão bonita ela
acorda, chega a tarde e a
beleza murchou.
3 - Para Ele voltemos, unidos,
preparando o mistério pascal. Pelo amor, arranquemos
da terra, o egoísmo, a doença e o mal.
192 PALAVRA SANTA
/Palavra Santa do Senhor, eu
gravarei no coração/.
1 - Vossa palavra é uma luz a
iluminar, o Vosso povo em
marcha alegre para o Pai.
2 - Palavra Viva penetrante e
eficaz, que nos dá força, nos
dá vida, amor e paz.
193 ALELUIA; JESUS VAI
FALAR

3- A quem nós iremos Senhor?
Só Tu és a vida que salva!
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197 ALELUIA, RENDEI
GRAÇAS

194 A VOSSA PALAVRA
SENHOR
/A Vossa palavra Senhor é
sinal de interesse por nós/.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

1 - Como um Pai ao redor de
Sua mesa revelando Seus
planos de amor!

1 - Rendei graças ao Senhor,
que Seu amor é sem fim.
Diga o povo de Israel, que
Seu amor é sem fim. Digam
os Seus sacerdotes, que Seu
amor é sem fim.

2 - É feliz quem escuta a Palavra, e a guarda em seu coração!

(depois da proclamação da
palavra)

195 COMO O PAI ME AMOU
Aleluia! Aleluia! Como o Pai
me amou, assim também Eu
vos amei! Aleluia! Aleluia!
Como Estou no Pai, permanecei em Mim!

2 - Rendei graças ao Senhor,
que Seu amor é sem fim. Digam todos os cristãos, que
Seu amor é sem fim!

Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a Mim! Repouso
encontrarão os vossos corações. Dou graças a Meu Pai
que revelou ao pobre, ao pequenino, o Seu grande amor!

/Publicai em toda a terra,
publicai as maravilhas do
Senhor/.

196 ALELUIA; VAMOS OUVIR
1 - Aleluia, aleluia, aleluia; vamos ouvir o que o Senhor
dirá, aleluia, aleluia, Sua
palavra vamos aclamar.
2 - A palavra de Deus vem libertar, o Seu povo do pecado e
salvar, vamos cantar aleluia,
Sua palavra vamos aclamar.

198 PUBLICAI EM TODA
A TERRA

1 - Quero ouvir o que o Senhor
irá falar, é a paz que Ele vai
anunciar. A paz a Seu povo
e Seus amigos, aos que voltam ao Senhor seu coração.
2 - A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se
abraçarão, da terra brotará
fidelidade, e a justiça olhará
dos altos céus.

- 59 -

LIVRO DE CANTOS

na nossa carne: Nasceu da
Virgem Maria.

199 SENHOR TUA SANTA
PALAVRA
1 - Senhor Tua Santa Palavra é
mensagem de vida, nos fala
de paz. É luz que ilumina os
caminhos, põe rumo nos
passos, nos fala de amor.
/Por Tua palavra, sempre
estarás, falando de amor e
paz/.
2 - Ensina, Senhor, a mensagem da Tua Palavra que fala
de paz, queremos viver o
sentido do Teu mandamento que fala de amor.
200 ENVIA TUA PALAVRA
/Envia Tua palavra, palavra
de salvação, que vem trazer
esperança, aos pobres libertação/!
1 - Tua palavra de vida é como
a chuva que cai, que torna o
solo fecundo, e faz nascer a
semente.
É água viva da fonte, que faz
florir o deserto: É uma luz no
horizonte, É novo caminho
aberto.

3 - Vem visitar nossa terra, ó sol
de um novo dia. Que rasgas
a treva da noite, e todo o
mundo alumia. Olha o Teu
povo cativo, tem pena de sua
dor. Porque És nossa esperança,
201 ALELUIA, DEUS VAI
FALAR
1 - Deus vem falar ao coração,
eis que findou a escravidão.
Vamos ouvir, Deus vai falar,
aleluia, aleluia!
2 - Quando o Senhor vem conversar, vem como Pai nos libertar.
3 - Novo pensar e nova luz traz
o Evangelho de Jesus.
202 ALELUIA, VAMOS FESTEJAR

2 - Ela nos vêm no silêncio, no
coração de quem crê, ao coração dos humildes, que vivem o Teu poder.
Aos fracos Ela dá força, aos
pobres sabedoria. E se tor- 60 -
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aleluia, aleluia nós queremos
Te escutar (aclamar).

203 TEUS AMIGOS TE
ESCUTAM

Teu mandamento é lei que
nos governa Tu
tens palavras de luz e vida
eterna.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1 - Fala, Senhor; Teus amigos
escutam.
2 - Quem ama a Deus guarda
Sua palavra.
204 LEVANTAI-VOS
POVO SANTO
1- Levantai-vos povo santo do
Senhor! Levantai-vos pra
cantar o Seu louvor.
/Aleluia, aleluia! É Jesus
quem vai falar/.
2- Levantai-vos, pra ouvir com
atenção o evangelho, que nos
traz libertação.
205 O EVANGELHO É A
BOA NOVA
/O evangelho é a boa nova
que Jesus veio ao mundo
anunciar/.
1 - Ele é o caminho, a verdade e
a vida da ovelha perdida, que
o Pai mandou salvar.
2 - Ele pediu que Sua Boa-Nova,
que o mundo hoje renova,
fosse igreja anunciar.
206 VEM NOS ENSINAR
Aleluia, aleluia, aleluia; vem
Senhor nos ensinar. Aleluia,

PROFISSÃO DE FÉ
207 RENOVAÇÃO DAS
PROMESSAS
1 - Prometi no meu Santo Batismo, a Jesus sempre, sempre
adorar. Pais cristãos em meu
nome falaram, hoje os votos
eu vim confirmar.
Fiel sincero, eu mesmo quero, a Jesus prometer meu
amor, a Jesus prometer meu
amor.
2 - Creio, pois, na Divina Trindade, Pai, Filho e inefável
amor. No mistério do Verbo
Encarnado, na Paixão de Jesus Redentor.
3 - A Jesus servir quero constante, Sua lei em meu peito
gravar, combatendo, lutando
e vencendo, a Igreja fiel sempre amar.
208 CREIO EM UM SÓ DEUS
1 - Creio em um só Deus! Pai
todo poderoso, criador do
céu e da terra.
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2 - Creio em um só Senhor: Filho do Eterno Pai, que por
amor de nós se fez Homem.

3 - Eu creio que o Espírito de
Amor mora na Igreja e nos
homens por amor!

3 - Creio no Espírito Santo: Fonte de graça e vida, que do Pai
procede e do Filho.

4 - Eu creio que a vida está no
céu, que viveremos para
sempre no amor!

4 - Creio na Santa Igreja: povo
de Deus em marcha, sob a
guia de Seus pastores

OFERTÓRIO

5 - Creio na vida eterna: quando o Senhor vier, para julgar os vivos e os mortos!
209 CREIO SENHOR

211 OLHEM PARA AS FLORES
1 - Olhem as flores, como se
vestem sem igual. Vede como
as aves se alimentam sem
ceifar.
Se Deus-Pai tem tanto amor
por estas vidas que hoje existem e amanhã acabarão,
quanto amor, quanta ternura
pelos homens, ofertando Jesus Cristo por irmão.

/Creio Senhor, mas aumentai a minha fé/!
1 - Creio em Deus, Pai Onipotente, criador da terra e do
céu.
2 - Creio em Jesus, nosso Irmão, verdadeiramente Homem Deus.
3 - Creio também no Espírito de
Amor, grande dom que a
Igreja recebeu.
210 EU CREIO
1 - Eu creio que Deus Pai criou
os céus e as belezas deste
mundo por amor.

2 - Plantas verdejantes transparecem seu vigor. Ervas crescem livres, criaturas do
amor.
212 QUEM DISSE
1- Quem disse que não somos
nada, que não temos nada
para oferecer? /Repare nossas mãos abertas, trazendo
as ofertas do nosso viver/.
/Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor/!

Eu creio sim, eu creio sim! E
vivo alegre a minha fé!
2 - Eu creio que Deus Filho nos
salvou. Morreu na Cruz e
ressurgiu por nosso amor!

2 - A fé do homem peregrino,
que busca um destino, um
pedaço de chão, a luta do
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/Deus espera que os dons de
cada um se repartam com
amor no dia a dia/.

povo oprimido, que abre caminho, transforma a nação.
3 - Coragem de quem dá a vida;
seja oferecida neste vinho e
pão, é força que destrói a
morte e muda a nossa sorte,
é ressurreição!
213 QUANDO OS PÉS
Ô, Ô, Ô, Ô (3 x) Ô!
1 - Quando os pés no chão tocarem, para a dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova há de
brotar. Toma ó Pai o amor
perfeito, pelo rio a mata a
flor, o que o índio traz no
peito, é louvor ao Criador.
Uma só será a mesa, terramãe será o altar. O sustento,
a natureza, em milagres vai
nos dar. Ô, ô, ô, ô(3x) ô!
2 - Eis aqui, Senhor as dores:
deste cristo- povo - irmão.
Sejam hinos seus clamores,
na defesa de seu chão. Nova
terra nós sonhamos, onde
todos tem lugar, os direitos
nós buscamos, vida, pão,
respeito e lar.
214 OS CRISTÃOS TINHAM
TUDO
Os cristãos tinham tudo em
comum, dividiam seus bens
com alegria.

1 - Deus criou este mundo para
todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros, o pão, a instrução e o
progresso. Fazer o irmão sorrir.
2 - Mas acima de alguém que
tem riquezas esta o homem
que cresce em seu valor. E,
liberto, caminha para Deus,
repartindo com todos o
amor.
215 SENHOR TE
OFERECEMOS
1 - Senhor Te oferecemos, o caminho onde pisam nossos
passos. Nele poderás andar!
2 - Senhor, Te oferecemos, nossa vida preparada num presépio. Nela poderás nascer!
3 - Senhor, Te oferecemos nossa fé, em cuja luz hás de nascer, para ser nosso Pastor.
216 VOCÊ
1 - Você me fala de coisas diferentes, no cantar, no Seu
olhar. E quando falas as palavras são sementes, a germinar no meu pomar.
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2 - Você é uma riqueza inestimável, a partilhar do meu
andar. Você é uma presença
tão amável, sempre a ajudar
meu caminhar.

219 MEU CORAÇÃO É PARA TI
1 - Meu coração é para Ti Senhor (3 x )
Meu coração é para Ti.
/Porque Tu me deste a vida,
Porque Tu me deste o existir. Porque Tu me deste o
carinho me deste o amor/.

217 OLHANDO A SAGRADA
FAMÍLIA
/Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José; saibamos fazer a partilha nos
gestos de amor e de fé/.
1 - Maria, Mãe Santa e Esposa
exemplar, José Pai zeloso e
voltado a Seu lar, Jesus Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num
só caminhar.
2 - Maria do Sim, e do amor doação, José operário a serviço do pão, Jesus ocupado em
Sua missão, três vidas distintas num só coração.

2 - Pão e vinho são pra Ti Senhor,
3 - A minha vida é para Ti Senhor,
220 EU NÃO SOU NADA (D)
1 - Eu não sou nada e do pó
eu nasci, mas Tu me amas
e morreste por mim, diante
da Cruz só posso dizer, Teu
sou, Teu sou!
Toma minhas mãos Te peço,
toma meus lábios Te amo,
toma minha vida ó Pai, Teu
sou, Teu sou! Teu sou, Teu
sou!

218 AS PEDRAS
1 - As pedras da nossa estrada,
queremos Te ofertar, são flores depositadas, na mesa do
Teu altar.
2 - As lutas da caminhada, as
dores e o sofrer, são partes
de nossa vida, que vamos Te
oferecer.
3 - Assim nossos braços erguem; ofertas de vinho e pão,
erguendo também o mundo,
no gesto de nossas mãos.

2 - Quando de joelhos Te olho,
ó Jesus, vejo Tua grandeza, e minha pequenez que
posso dar-Te eu? Só meu
ser. Teu sou, Teu sou!
221 MÃOS ABERTAS
Nesta prece Senhor; venho
Te oferecer, o crepitar da
chama, a certeza de dar.
1 - Eu Te ofereço, o sol que brilha forte, Te ofereço a dor
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do meu irmão, a fé, a esperança, e o meu amor!
2 - Eu Te ofereço o que vi de belo
no interior dos corações, a fé
e a coragem de me transformar!
3 - Eu Te ofereço, as mãos que
estão abertas, o cansaço do
passo mantido, meu grito
mais forte de louvor!
222 SE MEU IRMÃO ESTENDE
1 - Se meu irmão estende a
mão; e pede um pouco do
meu pão; eu não respondo
ou digo não, errei de rumo e
direção. Nesta mesa de perdão; o pão e vinho elevarei,
e pensando em meu irmão;
o meu Senhor receberei.
Quero ver no meu irmão, a
imagem Dele, meu irmão que
até nem tem o necessário pra
ter paz. Quero ser pro meu
irmão a resposta Dele, eu que
vivo mais feliz às vezes tenho
até demais.
2 - O Corpo e Sangue do Senhor, o corpo e sangue de
um irmão, o mesmo Pai, o
mesmo amor, o mesmo rumo
e direção. Nesta mesa do
Senhor, sou responsável
pela paz, de quem no riso e
na dor, comigo vai buscar o
Pai.

223 ÉS TU O DEUS DA VIDA
Lá, laia, lá, laia, lará, laia.
1 - /Quando o trigo amadurece,
e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece, na
oferta do nosso amor/. /Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois, és Tu
o Deus da Vida, quem dá a
vida à criação/.
2 - /Os presentes da natureza,
o amor do coração, o Teu
povo canta a certeza, traz a
vida em procissão/.
/Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas
repartidas, para celebrar o
amor/
224 FICA SEMPRE
Fica sempre; um pouco de
perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que
sabem ser generosas.
1 - Dar do pouco que se tem, ao
que tem menos ainda, enobrece o doador faz sua alma
ainda mais linda.
2 - Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, aos
olhos de Deus, porém, é das
artes a mais bela.
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225 HUMILDES ELEVAMOS
Humildes elevamos a nossa
pobre voz. Jamais foi confundido quem esperou em Vós.
1 - Senhor, nós confiamos de
todo o coração, que deve estar bem perto a nossa salvação.
2 - Nós somos um só povo, que
faz um só pedido: mandainos Vosso Filho, fazer-nos
redimidos.
226 VEM, NÃO DEMORES
/Vem Espírito Santo, vem e
não demores; vem e não demores/.
1 - Faz dos cristãos que aqui
estão, Tuas testemunhas da
ressurreição, da luta pela
paz e o amor, da luta por um
mundo melhor.
2 - Vem animar a nossa missão,
vem trazer à Igreja um novo
vigor, vem iluminar a nossa
vida, vem nos unir como irmãos.
3 - Vem Espírito Santo, não demores, vem renovar a face da
terra, vem eliminar toda a
guerra, vem libertar o povo
Teu.

227 PELO ESPÍRITO
DO AMOR
1- As sementes que me deste e
que não eram pra guardar,
pus no chão da minha vida,
quis fazer frutificar.
/Dos meus dons que recebi,
pelo Espírito do amor, trago
os frutos que colhi, e em Tua
mesa quero por/.
2 - Pelos campos deste mundo,
quero sempre semear, os talentos que me deste, para eu
mesmo cultivar.
3 - Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher,
quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer.
228 O CORPO DO MEU
SENHOR
1 - O pão sofrido da terra, na
mesa se faz refeição. O pão
partido na mesa, se torna
certeza e se faz comunhão.
/O Corpo do meu Senhor, é
força viva de paz/.
2 - Vinho de festa e alegria, é
vida no coração. Vinho bebido na luta, se torna conduta
de libertação. /O Sangue do
meu Senhor, é força viva de
paz/.
3 - Palavra vinda do Reino na
boca de cada irmão. Palavra
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que fortalece, anima e esclarece a nossa união. /Palavra
do meu Senhor, é a força viva
de paz/.

231 RECEBEI Ó DEUS
1- Recebei ó Deus de amor, os
dons da criação. Com eles
entregamos o nosso coração.

229 QUERO ME ALEGRAR
1 - Quero me alegrar e bendizer,
por todo o sempre louvar e
agradecer, com gratidão me
oferecer. Canto sim... Espero sim... Canto sim... Me elevo sim...
/ Porque o Senhor é minha
força, é a razão do meu cantar, do meu cantar/.
2 - Logo cedo, senti Vosso amor.
Não sei porque, mas confiei:
aqui estou! Mostrai Senhor,
meu proceder. Creio sim! Me
Afirmo sim!... Creio sim!
Confirmo Sim...
230 COM ALEGRIA OFEREÇO
Com alegria ofereço o meu
sacrifício e vou cantando e
louvando o Senhor.
1 - És nossa força, És nossa
vida, e por isso queremos
louvar-Te, ao Teu nome elevar nossas mãos.

Pai Santo recebei a nossa gratidão. Fazei-nos a imagem do
Vosso coração.
2- Nosso gesto de oferenda trazemos sobre as mãos: a vida
e o trabalho de todos os irmãos.
232 E TODOS REPARTIRAM
O PÃO
/E todos repartiram o pão, e
não haviam necessitados entre eles/
1 - Nossos irmãos repartiram os
seus bens fraternalmente,
tinham tudo em comum; e
era grande a alegria e união,
no dia a dia e ao partir o pão.
2 - Hoje de novo a Palavra nos
reúne e com a mesma união
e alegria, vamos, na ceia do
Senhor, partir o pão, para
depois repartir com o nosso
irmão.
233 MONTE SANTO

2 - Feliz o povo que Te procura,
caminhando à luz do Teu
rosto e buscando a verdade,
o amor.
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Tua presença, contemplar
Tua grandeza. Te adoro Senhor, em espírito, e em verdade. Me prosto a Teus pés
na beleza, da santidade. Te
dou meu louvor, que seja um
cheiro suave, e um som
agradável a Ti, pois Lírio Tu
És.
234 NINGUÉM SABE
EXPLICAR

2 - Um profeta que a todos animava: aos caídos foi luz e foi
perdão. Dos pequenos se fez
o vigor, resgatou, foi libertação.
3 - No caminho, achegou-se,
peregrino. Tudo ouviu, mas
olhou bem mais alem: os caminhos de Deus são assim!
Dom total Ele foi também!
236 SABES SENHOR

Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar,
o que Deus tem preparado,
àquele que em vida O amar.
1 - As lutas, a dor e o sofrer, tão
próprios da vida do ser, ninguém poderá comparar, com
a alegria sem fim do céu.
2 - Foi Cristo que nos mereceu,
co‘a morte, a vida e o céu e
ainda se entrega por nós,
como oferta constante ao
Pai.
235 RAZÃO DE SER
1 - Sem consolo, não tinham
nem palavras. A esperança
perdia seu lugar. Confiamos
e tudo se foi! O que é bom,
logo vêm cortar.
Nosso coração guarda aquela voz, que nos devolve a razão de ser. Ao partir o Pão
revelou-se a nós, como não
reconhecer?

Sabes Senhor, o que temos é
tão pouco pra dar; mas, este
pouco, nós queremos com os
irmãos compartilhar.
1 - Queremos nesta hora, diante dos irmãos; comprometer
a vida, buscando a união!
2 - Sabemos que é difícil, os
bens compartilhar; mas, com
a Tua graça, Senhor podemos dar.
3 - Olhando Teu exemplo, Senhor vamos seguir, fazendo
o bem a todos, sem nada exigir.
237 PÃO E VINHO
APRESENTAMOS
/Pão e vinho apresentamos
com louvor, e pedimos o Teu
Reino: vem, Senhor/.
1 - Pão e vinho repartimos entre irmãos, são o laço de unidade do Teu povo. Nossas
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vidas são também pequenos
grãos, que Contigo vão formar o homem novo.
2 - Eis aqui a nossa luta, dia-adia, pra ganhar, com o trabalho, o nosso pão, mas, Tu
És o Alimento da alegria, que
dos pobres fortalece o coração.
3 - Vem, Senhor, vem caminhar
a nossa frente, vem conosco
toda a terra transformar. E,
no mundo libertado e transparente, os irmãos à mesma
mesa vão sentar.
238 OFERTA SINGELA (C)
1 - Oferta singela, pão e vinho
sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos
e aqui depositamos...
É Teu também nosso coração.
/Aceita Senhor a nossa oferta que será depois na certa o
Teu próprio ser/.
2 - Recebe Senhor da natureza
todo o fruto que colhemos,
recebe o louvor de nossas
obras e o progresso que fizemos...
3 - Sabemos que tudo tem valor
depois que a terra visitaste.
Embora tivéssemos pecado
foi bem mais o que pagaste...

239 QUE PODEREMOS
AO SENHOR
/Que poderemos ao Senhor
apresentar, quando Seu Filho
de presente Ele nos dá?/
1 - O infinito do universo e o
sorriso das crianças, nossas
lutas e alegrias, nossas dores e esperanças.
2 - Toda a flor que desabrocha,
toda lágrima que cai, o clamor dos pequeninos, todo o
riso e todo o ai!
3 - Nossos campos que florescem, o suor de nossas mãos,
e o trabalho do operário que
do trigo fez o pão.
4 - Nossas vinhas cultivadas, e
cuidadas com carinho, o labor do vinhateiro que da uva
faz o vinho.
5 - Pão e vinho vão tornar-se
Corpo e Sangue do Senhor.
Nossa vida também seja
transformada em Seu amor!
240 PRECE PIEDOSA
1 - Nossa prece piedosa, Jesus,
sobre o cálice oferecido será
sangue precioso da Cruz, do
Divino Cordeiro vertido.

- 69 -

Com o suor do rosto colhidos,
uva e trigo estão sobre o altar, sob a forma de pão e de
vinho na oblação que se vai
ofertar.

LIVRO DE CANTOS

2 - Este pão que foi trigo moído, será Corpo de Deus
consagrado. Dom do céu
para a terra trazido, com
perdão para todo pecado.
241 VAI SURGINDO
1 - Vai surgindo um novo
mundo, uma nova sociedade: /homem novo, libertado, nos projetos, da Trindade/
Pão e vinho de nossas culturas, resultado do nosso
labor. Nossas vidas por Teu
Evangelho, se expressam
num grande louvor.
2 - Cada passo que fazemos,
na certeza da mudança, /
motivados no Evangelho,
renovamos a esperança./
3 - A Palavra nos ensina, partilhar fraternalmente /
como Cristo deu-se a todos, sem reservas, plenamente/.
242 NO TEU ALTAR

3 - Os amigos que me deste e
que são Teus; tudo entrego
a Ti, Senhor.
243 TRANSFORMA SENHOR
1 - Transforma Senhor, pão e
vinho são frutos do nosso
labor.
/A nossa palavra em ação
transforma, transforma, Senhor/!
2 - Transforma Senhor; nossa
vida, em novos caminhos de
amor.
/A nossa fraqueza em perdão
transforma, transforma, Senhor/!
3 - Transforma Senhor; a injustiça, o ódio, a inveja, e a dor.
/A nossa pobreza em união
transforma, transforma Senhor/!
244 TRABALHAR O PÃO
Trabalhar o pão, celebrar o
pão, oferecer e consagrar e
comungar o Pão.

1 - A alegria de Te amar e ser
amado; quero em Tuas
mãos depositar.

1 - Fruto do suor e do trabalho,
sacrifício que Jesus pediu,
pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu.
Te ofertamos porque tudo é
Teu.

2 - O desejo de ser bom e generoso; faz-me viver com
mais amor.

2 - Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos
faz irmãos, pão da liberdade

No Teu altar Senhor, coloco
a minha vida em oblação.
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e da justiça, pão da vida, pão
do céu, pão Bendito de libertação.
245 QUANDO MEUS BRAÇOS
1 - Quando meus braços abri,
pra o pobre abraçar; quando
minhas mãos estendi, para
o outro se erguer:
Tua presença senti, minha fé
aumentou. Teu amor se encarnou, Senhor!...
2 - Quando na noite fui luz, para
o irmão prosseguir, quando
na hora da dor, no meu peito o acolhi:
3 - Quando o irmão vagar, sem
ter onde morar; quando sem
pão pra comer, meu lugar lhe
entreguei:
4 - Quando a criança a chorar,
pela fome a bater; quando a
mãe a sofrer, minha ajuda
lhe dei:
246 MUITOS GRÃOS DE TRIGO
1 - Muitos grãos de trigo; se tornaram pão; hoje são Teu
Corpo, ceia e comunhão.
Muitos grãos de trigo; se tornaram pão.
Toma, Senhor nossa vida em
ação; para mudá-la em fruto
e missão. Toma Senhor nossa vida em ação; para mudála em missão.

2 - Muitos cachos de uva, se tornaram vinho, hoje são Teu
Sangue, força no caminho,
muitos cachos de uva, se tornaram vinho.
247 FOI PLANTADO O GRÃO
1 - Foi plantado o grão de trigo
para a nossa refeição. Poucos grãos são escolhidos
para ser no altar o pão. Nosso irmão sem ter sustento,
abre a mão, pedindo paz.
Deus se envia em alimento,
faze o mesmo que Deus faz.
Quanto mais se oferece, há
maior consagração. Cada homem se enriquece, nesse
amor em doação.
2 - Nossas mãos estão abertas
para Deus em nós agir. Entregamos nossa oferta para
o amor reconstruir. Nestes
dons a nossa história, vem ó
Pai abençoar. Celebramos a
memória do Senhor que vai
salvar.
248 MESA DA IRMANDADE
1 - Nesta mesa da irmandade, a
nossa comunidade se oferece a Ti, Senhor. Nosso sonho
e nossa luta, nossa fé, nossa
conduta, Te entregamos com
amor.
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2 - Neste pão Te oferecemos os
mutirões que fazemos a partilha e a produção. Neste vinho, alegria, que floresce
cada dia, dentro de nossa
união.
249 UM CORAÇÃO
PARA AMAR (G)
1 - Um coração para amar, pra
perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar Tu
me deste. Um coração pra
sonhar, inquieto e sempre a
bater, ansioso por entender
as coisas que Tu disseste.
Eis o que eu venho Te dar,
eis o que ponho no altar.
Toma, Senhor que ele é Teu,
meu coração não é meu.
2 - Quero que o meu coração;
seja tão cheio de paz, que
não se sinta capaz, de sentir
ódio ou rancor. Quero que a
minha oração; possa, me
amadurecer, leve-me a compreender, as conseqüências
do amor.

/Mas é preciso que o fruto se
parta e se reparta na mesa
do amor! /
2 - Participar é criar comunhão
fermento no pão, é saber repartir. Comprometer-se com
a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir.
3 - Os grãos de trigo em farinha
se tornam depois se transformam em vida no pão. Assim também quando participamos unidos criamos
maior comunhão.
251 A TI MEU DEUS
1 - A Ti meu Deus; elevo o meu
coração, elevo as minhas
mãos, meu olhar, minha voz.
A ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu
viver meus caminhos meu
sofrer.
A Tua ternura Senhor vem me
abraçar, a Tua Bondade infinita, me perdoar. Vou ser o
Teu Seguidor e Te dar o meu
coração, eu quero sentir o
calor de Tuas mãos.

250 PARTICIPAR É CRIAR
1 - O nosso Deus com amor sem
medida chamou-nos a vida
nos deu muitos dons. Nossa
resposta ao amor será feita
se a nossa colheita mostrar
frutos bons.

2 - A Ti meu Deus, que és bom
e que tens amor, ao pobre e
ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti Senhor, humildes se alegrarão, cantando
a nova canção de esperança
e de paz
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252 OFERTAMOS Ó SENHOR
Ofertamos ó Senhor, como
nova criatura, de Teus filhos
o amor, de Teus filhos o amor.
1 - Ofertamos ó Senhor toda ternura, que o amor faz explodir nos corações. Ofertamos
a esperança que procura crer
no amor e superar contradições.
2 - Ofertamos o carinho e paciência, necessários nesta
nova criação. Pois amar é
esquecer-se de si mesmo, é
viver numa constante doação.
3 - Ofertamos o amor que é paciente, é bondoso e sempre
pronto a perdoar e esquecido de seus próprios interesses, realiza-se e se alegra por
se dar.
253 PROVA DE AMOR
/Prova de amor maior não há,
que doar a vida pelo irmão./
1 - Eis que Eu vos dou, o Meu
novo mandamento. Amai-vos
uns aos outros como Eu vos
tenho amado.
2 - Vós sereis os Meus amigos,
se amardes uns aos outros.
Amai-vos...
3 - Como o Pai sempre Me ama,
assim também Eu vos amei.
Amai-vos...

4 - Permanecei em Meu amor, e
segui Meu mandamento.
Amai-vos...
5 - E chegando a Minha Páscoa,
vos amei até o fim. Amaivos...
6 - Nisto todos saberão que vós
sois os Meus discípulos.
Amai-vos...
254 A NOSSA VOZ
1- A nossa voz; nasce com
amor, a Ti meu Deus, vimos
ofertar, toda a nossa fé, com
o vinho e pão. Nesta doação
sobre o Teu altar.
2 - O nosso lar, todo o nosso ser.
A santa paz com o nosso irmão. Nossa vida enfim. Com
o vinho e pão, nesta doação
sobre o Teu altar.
3 - A nossa dor quer a Ti chegar. Nosso prazer vem participar. Tudo é Teu Senhor,
com o vinho e pão, nesta doação sobre o Teu altar.
255 Ó PAI NÓS TE DAMOS
1 - Ó Pai nós Te damos os nossos idosos que trazem também, os frutos da vida, as flores colhidas fazendo o bem!
2 - Ó Pai uma prece agora fazemos por todo ancião, não fique sozinho, sem lar e carinho nenhum dos irmãos!
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3 - Ó Pai de bondade recebe
Teus filhos que vem com
amor, trazer suas vidas alegres sofridas em hóstias de
amor. Trazer suas vidas alegres sofridas em hóstias de
amor!
256 ESCUTAMOS TUA VOZ
1 - Escutamos Tua voz; que nos
chamou, para estarmos reunidos a rezar e trouxemos
nossas lutas e trabalhos
para, juntos, neste altar
apresentar.
2 - Pelo grande sacramento do
batismo, por amor, nos aceitaste como irmãos e por isso,
agradecidos, nós viemos renovar a nossa fé no Teu perdão.
3 - Tu desejas que façamos penitência, porque ela purifica
a nossa vida; aceitamos com
amor o Teu desejo, pois queremos ter a alma redimida.
257 SÊ BENDITO SENHOR
1 - Sê bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas
jornadas, repartidos na
mesa do Reino. Anunciam a
paz almejada.
Senhor; da vida, Tu és a nossa salvação ao prepararmos
a Tua mesa, em Ti buscamos
ressurreição.

2 - Sê bendito Senhor para sempre, pelos mares, os rios e as
fontes. Nos recordam a Tua
justiça, e nos levam ao novo
horizonte.
3 - Sê bendito Senhor para sempre, pelas bênçãos qual chuva corrente. Tu fecundas o
chão desta vida, que abriga
uma nova semente.
258 OFERTA DE AMOR
1 - Venho Senhor minha vida
oferecer, como oferta de
amor e sacrifício. Quero a
minha vida a Ti entregar,
como oferta viva em Teu altar.
2 - Pois pra Te adorar, foi que
eu nasci, cumpra em mim, o
Teu querer. Faça o que está
em Teu coração. E que cada
dia, eu queira mais e mais,
estar ao Teu lado Senhor.
259 SENHOR EIS AQUI
TEU POVO
1 - Senhor eis aqui Teu povo,
caminhando em procissão,
nas mãos trazendo as ofertas pra repartir com os irmãos, frutos do nosso trabalho que colhemos com dedicação, eis as nossas oferendas, nosso louvor e nossa
gratidão.

- 74 -

Movimento “Salvai Almas”

Colocamos no Teu altar, nossos pedidos, nossa oração. /
Abençoa o nosso trabalho,
para que nunca falte o pão/.
2 - Neste mundo tão dilacerado;
falta trabalho e opção, o pobre vive abandonado, de porta em porta estende a mão.
Dá-nos força nesta caminhada, para lutar contra a opressão, queremos ver um mundo novo, com mais justiça e
mais união.

2 - Maria, Mãe dos pobres, acolhe os Teus filhos e ampara
sempre os jovens com Teu
materno auxílio.

CANTO EUCARÍSTICO
262 O SENHOR É SANTO
O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo! O Senhor é Santo!
O Senhor é nosso Deus, o
Senhor; nosso Pai, que Seu
Reino de Amor, se estenda
sobre a terra.

260 VIVO OFERTÓRIO

O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo! O Senhor é Santo!
/Bendito o que vem em nome
do Senhor/!
Hosana! Hosana! Hosana!

1 - Vivo ofertório de Maria, dando sim sempre até o fim, firme e fiel por toda a vida.
/Eis-me aqui Senhor; Pai de
bondade, faça-se em mim a
Tua vontade/.

263 SANTO, SANTO

2 - Vivo ofertório deste povo, que
no vinho e pão dá seu coração, com desejo grande de
ser novo.
261 SENHOR; RECEBE AGORA
/Aceita com carinho a vida do
Teu povo, nos dons de pão e
vinho, sinais de um mundo
novo/.
1 - Aqui também trazemos projetos que sonhamos, pois todos nós queremos um mundo justo e humano.
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Santo é o Senhor!
Deus do universo.
Santo é o Senhor!
O céu e a terra.
Santo é o Senhor!
Proclamam Vossa glória.
Santo é o Senhor!
Bendito o que vem.
Santo é o Senhor!
Em nome do Senhor.
Santo é o Senhor!
Hosana nas alturas.
Santo é o Senhor!
Hosana nas alturas.
Santo é o Senhor!
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264 SANTO SIDERAL
Do menor dos grãos de areia,
a maior estrela que há. Cante o universo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor.
Da menor das criaturas, à
maior das vidas que há, cante o planeta terra: Santo,
Santo, Santo é o Senhor.
Hosana, Bendito e Hosana,
Vivas ao Criador.
Hosana, Bendito e Hosana
ao Filho Dele Nosso Senhor.
265 DEUS É SANTO (G)
Deus é Santo, Deus é Amor,
Deus é Pai e Criador, e nos
deu Jesus por Irmão, louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão, ao que vem nos
acolher, no Seu Reino de
amor, hosana damos ao Senhor!
266 CRISTO VENCE
Cristo vence, Cristo reina,
Cristo impera!

267 HOSANA AO FILHO
DE DAVI
Hosana ao Filho de Davi!
Bendito o que vem em nome
do Senhor! Rei de Israel, hosana nas alturas!
268 HOSANA HEI
/Hosana hei, hosana há!
Hosana hei, hosana hei, hosana há/!
1 - Ele é o Santo, é o Filho de
Maria, é o Deus de Israel, é
o Filho de Daví.
2 - Santo é Seu nome é o Senhor
Deus do universo, glória a
Deus de Israel, nosso Rei e
Salvador.
3 - Vamos a Ele com as flores
dos trigais, com os ramos de
oliveira, com alegria e muita
paz.
4 - Ele é o Cristo, é o unificador,
é hosana nas alturas, é hosana no amor.
269 SENHOR DO MUNDO

Todos louvam o Vosso nome
e dizem: Bendito o que vem
em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
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nos redime; /porque meu
Deus é Santo e a terra cheia
de Sua glória está/.

Santo é o Senhor do Espaço, Senhor guardado em
meu coração.

272 SANTO EM TODA PARTE

270 SEU NOME BRILHA
O Senhor é Santo e o Seu
nome brilha; nós O proclamamos com amor e voz. Foi
o Seu poder que fez as maravilhas pelo universo e em
cada um de nós.
Hosana, hosana a Deus nos
altos céus. Hosana, hosana
a Deus nos altos céus.

/Santo, Santo, Santo; é o Senhor, todos nós sabemos e
queremos proclamar/.
1 - Santo é o Senhor em toda
parte, o Senhor é Santo!
2 - Viva o Senhor nas alturas, o
Senhor é Santo!
273 SANTO É O SENHOR
Santo, Santo é o Senhor! Terra e céus cantam em Seu
louvor. Santo proclamam
Suas criaturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana cantemos, Hosana
louvemos com filial ternura.

/Maria; bendito o Santo que
de Ti nasceu, foi na verdade
Jesus Filho de Deus/.
271 SANTO; DIZEM OS ANJOS
Santo, Santo, Santo; dizem
todos os anjos. Santo, Santo, Santo; é o Senhor da luz.
Santo, Santo, Santo; é quem
nos redime; /porque meu
Deus é Santo e a terra cheia
de Sua glória está/.
Céus e terra passarão, mas
Sua palavra não passará.
Céus e terra passarão, mas
Sua palavra não passará.
Não, não, não passará. Não,
não, não, não; não, não passará.

Bendito o que vem em nome
do Criador, Bendito é o que
traz a paz em plenitude do
amor. Hosana!
274 SENHOR DEUS DO
UNIVERSO

Hosana a Jesus Cristo, o Filho de Maria, bendito o que
vem, em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo; é quem
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Senhor Deus do universo;
Santo, Santo é Vosso nome.
Nós proclamamos Vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana a Deus três
vezes Santo. E Bendito seja
aquele que em nome veio ao
mundo, que em Seu nome
veio ao mundo. Hosana, hosana nas alturas. Hosana a
Deus três vezes Santo.
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278 DIVINO CORDEIRO

275 SANTO É MEU SENHOR

/Cordeiro, Divino Cordeiro:
perdão, perdão, perdão. Perdão para o mundo inteiro/!

Santo, Santo é meu Senhor.
Santo, santo é nosso Deus.
Céus e terra proclamam a
Vossa glória. Bendito é o que
vem em nome desse Deus.
/Hosana em toda a terra,
hosana em toda a terra, hosana em toda a terra; hosana lá nos céus!/.

Cordeiro, Divino Cordeiro: a
paz, a paz, a paz. A paz para
o mundo inteiro!
279 CORDEIRO
/Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo, tende
piedade, tende piedade, tende piedade de nós/.

276 NOVA LITURGIA
Há uma nova liturgia, na terra, no céu e no mar, tudo é
novo todo dia, da terra ao
espaço estelar. Deus preside a alegria, do céu em celebração, tudo é novo todo dia
e o céu se faz oração. É Santo, é Santo o Senhor. É Santo quem tem tanto amor, e
numa ciranda de luz, /os
astros em procissão vão buscar a comunhão/!

Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo, dai-nos
a paz, dai-nos a paz, dai-nos
a paz; Senhor a Vossa paz.
280 CORDEIRO DE DEUS

277 SANTO
Santo, Santo, Santo; Senhor
Deus do Universo. O céu e a
terra proclamam a Vossa glória!
/Hosana nas alturas, hosana/.
/Bendito aquele que vem em
nome do Senhor/.
/Hosana nas alturas, hosana/.
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COMUNHÃO

fronte e me faz ser feliz, e
trasborda a minha taça em
Seu amor.

281 HINO ARDENTE
1 - Hino ardente cantemos alegres, ao Divino Eucarístico
Rei: É o Pão que aos pequenos soldados, dá o Papa,
dizendo : vencei !

283 A BARCA (C)
1 - Tu te abeiraste da praia, não
buscaste nem sábios, nem
ricos, somente queres que eu
te siga.

2 - Nosso escudo é a prece
aguerrida, é a cruz do dever nossa espada. São as
almas o campo da lida, nosso prêmio vitória é Jesus.
282 PELOS PRADOS (C)
1 - Pelos prados e campinas
verdejantes eu vou, é o Senhor, que me leva a descansar, junto as fontes de
águas puras, repousantes
eu vou, minhas forças o
Senhor vai animar.
/Tu És Senhor, o meu Pastor, por isso nada em minha
vida, faltará./
2 - Nos caminhos mais seguros, junto Dele eu vou, e pra
sempre o Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil
abismos, nos caminhos eu
vou, segurança sempre tenho em Suas mãos.

Senhor, Tu me olhaste nos
olhos, e a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia eu
larguei o meu barco, junto a
ti buscarei outro mar.
2 - Tu sabes bem que em meu
barco, eu não tenho nem
ouro, nem prata, somente
redes e o meu trabalho.
3 - Tu, minhas mãos solicitas,
meu cansaço que a outro
descanse, amor que almeja
seguir amando.
4 - Tu, pescador de outros lagos,
ânsia eterna de almas que
Esperam, bondoso Amigo
que assim me chamas.
284 PELO BATISMO (G)
Pelo batismo recebi uma
missão, vou trabalhar pelo
Reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei pastor. Vou anunciar a boa nova de Jesus,
como profeta recebi esta missão, por onde eu for serei fer-

3 - No banquete em Sua casa,
muito alegre eu vou, um
lugar em Sua mesa me preparou, Ele unge minha
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mento, sal e luz, levando a
todos a mensagem de cristão.
O evangelho não pode ficar
parado, vou anuncia-lo esta
é minha obrigação, a messe
é grande e precisa de operários, vou cooperar na evangelização. Sou mensageiro
enviado do Senhor, onde
houver trevas irei levar a luz,
também direi a todos que
Deus é Pai, anunciando a
mensagem de Jesus.
Quem perguntar porque Jesus veio ao mundo, eu vou
dizer foi pra salvar a humanidade, pra libertar o homem
da escravidão, e dar a ele
nova oportunidade. Pois os
profetas já vinham anunciando a Sua vinda e sua finalidade. Jesus Profeta, Sacerdote, Rei Pastor, veio ensinar-nos o caminho da verdade.
Mesmo sofrendo calúnia e
perseguição, vou procurar
viver em comunidade, onde
houver ódio, vingança e injustiça, quero levar o amor e
a caridade. Sou missionário
e por isso vou lutar, para levar meus irmãos a eternidade, vamos louvar e bendizer
o nosso Deus, vivendo juntos a nossa fraternidade.

285 TU ME CATIVASTE
/Tu me cativaste meu Deus e
Senhor, eu já não consigo esquecer Teu amor/.
1 - Estreito é o caminho, é preciso saber, andar entre espinhos e rosas colher. Deixar
redes, barcos, a vida perder.
Deixar o dinheiro, riquezas
não ter.
2 - O reino é semente de trigo
no chão, que morre gerando
a ressurreição. É luta constante em favor do irmão, é
luz, é fermento, é água, é
pão.
3 - A vida é tão breve, um sonho fugaz, daqui só se leva o
bem que se faz. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor, ensina de novo o caminho do amor.
286 POUCOS OS OPERÁRIOS (C)
Poucos os operários, poucos
trabalhadores; e a fome do
povo aumenta mais e mais.
És o Senhor da messe. Ouve
esta nossa prece; põe sangue
novo nas veias da Tua Igreja.
1 - Falta pão porque falta trigo,
falta trigo porque não semeiam e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar.
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2 - Falta fé porque não se ouve,
não se ouve porque não se
fala. E falta esse jeito novo
de levar luz e de profetizar.
3 - Falta gente pra ir ao povo,
descobrir porque o povo se
cala. Pastores e animadores
pra incentivar o Teu povo a
falar.
4 - Falta luz porque não se acende. Não se acende porque
faltam sonhos e falta esse
jeito novo de levar luz e falar
de Jesus.

288 QUEM FOI?
1- Quem foi que aqui nos reuniu?
Foi o amor! Quem foi que um
dia na cruz nos remiu? Foi o
amor! Quem livrará do fracasso este mundo? É o amor!
Quem é o maior? É o amor!
E o mais profundo? É o
amor!
Juntemos nossas vozes e
demo-nos as mãos. Assim
ninguém nos poderá vencer.
Pelo Cristo Libertador: Nele
por Ele, libertaremos este
mundo pelo amor!

287 QUEM NOS SEPARARÁ
Quem nos separará? Quem
vai nos separar? Do amor de
Cristo, quem nos separará?
Se Ele é por nós, quem será,
quem será contra nós? Quem
vai nos separar do amor de
Cristo, quem será?
1 - Nem a espada ou perigo, nem
os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a
condenação.
2 - Nem a vida, nem a morte,
nem tampouco a perseguição. Nem o passado, nem o
presente, ou o futuro e a
opressão.
3 - Nem as alturas, ou os abismos, nem tão pouco a perseguição. Nem a angústia, a
dor ou a fome, nem a tribulação.

2 - Que levaremos nós daqui? É
o amor! Qual a mensagem
que vamos transmitir? É o
amor! Como é possível nossa vida transformar? Pelo
amor! E o mundo inteiro pelo amor! Valorizar? Pelo
amor!
3 - Que quis Jesus nos ensinar?
Foi o amor! Quando na Ceia
a tal ponto se humilhou? Foi
o amor! Lavando os pés dos
discípulos assim? Por nosso
amor! Qual Servo humilde,
por amor! Até o fim? Por nosso amor!
4 - Por que Jesus parece pão? É
por amor! Parece vinho e se
torna refeição? É por amor!
E vem nutrir o faminto pe-
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viver de esperança. Quando
a gente encontra Deus,
quando vive de verdade o
verbo amar, pede perdão e
perdoa e não quer mais pecar. /Também eu sou filho
Seu, em Jesus eu fui libertado. Perdoei, fui perdoado,
perdoei fui perdoado/.

cador? Por Seu amor! Fazendo dele por amor! Co-redentor? Eterno amor!
289 QUANDO A GENTE
ENC.DEUS
1 - Quando a gente encontra
Deus, quer ficar cada dia
menor, quer ver Deus cada
dia maior no coração de cada
pessoa. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande Luz,
diz o que disse João ao falar
de Jesus...
/Não, não, não; não sou a
Luz, mas conheço quem dela
veio, sou somente um religioso, sou somente um religioso/.
2 - Quando a gente encontra
Deus, todo dia Lhe pede perdão, e do fundo do seu coração se entrega a Deus e Nele
confia. Quando a gente encontra Deus, quando encontra de verdade a grande Luz;
diz o que disse João apontando Jesus...
/A verdade não sou eu, e
também não sou o caminho,
sou apenas uma seta, sou
apenas um profeta/.
3 - Quando a gente encontra
Deus, coração não consegue
calar, vai aos outros vai testemunhar, o quanto é bom

290 A VIDA QUE ERA DELE (C)
O Corpo que era Dele, eu comerei agora, o Sangue que
era Dele meu será. A vida que
era Dele, eu viverei agora. O
sonho que era Dele meu será.
1 - A farinha molhada na água
é o pão, a farinha molhada
na fé, é Jesus, eis o sonho
que o mundo não quis entender, quem não comer, não
viverá.
2 - Muita uva amassada no pé,
é o vinho. Muita uva amassada na fé, é Jesus. Eis o
sonho que o mundo não quis
entender, quem não beber,
não viverá.
291 VEJAM
1 - Vejam, Eu andei pelas vilas,
apontei as saídas, como o Pai
me pediu. Portas, eu cheguei
para abri-las. Eu curei as
feridas como nunca se viu.

- 82 -

Por onde formos também nós,
que brilhe a Tua luz! Fala

Movimento “Salvai Almas”

Senhor, na nossa voz, em
nossa vida. Nosso caminho
então conduz. Queremos ser
assim, que o Pão da vida nos
revigore no nosso sim!
2 - Vejam, fiz de novo a leitura
das raízes da vida, que Meu
Pai vê melhor. Luzes; acendi
com brandura. Para a ovelha
perdida não medi meu suor.
3 - Vejam; Eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do
Meu Pai fui às mãos! Laços;
recusei os esquemas. Eu não
quero oprimidos; quero um
povo de irmãos!
Vejam, procurei ser bem claro: O Meu Reino é diverso,
não precisa de rei! Tronos,
outro jeito mais raro, de juntar o disperso, o Meu Pai tem
por lei!
292 UM CERTO GALILEU
1 - Um certo dia, a beira mar,
apareceu um Jovem Galileu. Ninguém podia imaginar, que alguém pudesse
amar, do jeito que Ele
amava. Seu jeito simples
de conversar; tocava o coração de quem O escutava.
E Seu nome era Jesus de
Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver, o

fenômeno do Jovem pregador, que tinha tanto amor.
2 - Naquelas praias, naquele
mar, naquele rio, em casa de
Zaqueu. Naquela estrada,
naquele sol, e o povo a escutar, estórias tão bonitas. Seu
jeito amigo de se expressar,
enchia o coração de paz tão
infinita.
3 - Em plena rua, naquele chão,
naquele poço, e em casa de
Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer, a paz de uma esperança. Seu jeito puro, de perdoar, fazia o coração voltar a ser
criança.
3 - Um certo dia, ao tribunal,
alguém levou o Jovem Galileu, ninguém sabia qual foi
o mal e o crime que Ele fez,
quais foram Seus pecados.
Seu jeito honesto, de denunciar, mexeu na posição de
alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no
meio de ladrões puseram sua
cruz, mas o mundo ainda tem
medo de Jesus, que tinha
tanto amor!
293 UM DEUS APAIXONADO
1 - Um Deus apaixonado mandou o Seu recado, por meio
de Seu Filho, e o Filho foi
Jesus. Mandou dizer que é
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Pai, e ama tanto, tanto a
cada um, que até um fio de
cabelo que nos cai, porque
Ele é Pai, Seu Coração percebe.
2 - Um Filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais
dolorida, o mundo nunca
viu. Mas antes de morrer,
amando Seus amigos um por
um, se ajoelhou, lavou os
pés, de cada qual, fez muito
mais: Se fez nosso alimento.
3 - Ao longo de caminho, existe
um Pão e um Vinho que enchem de sentido, a vida de
quem vai, por isso ao receber Jesus, o Filho Santo de
Javé, a minha fé me diz que
eu posso ser feliz, e Ele diz,
que vai ficar comigo.
294 UM REI FEZ
Um Rei fez um grande banquete, o povo Já foi convidado. A mesa já está preparada, já foi o Cordeiro imolado.

4 - Só por Vós me interesso, lá
no céu, se Vos testemunho,
que me importa a vida inteira?
5 - Os desejos do mundo de
nada valem, eu me firmo na
Pedra que é meu Deus.
295 EU QUIS COMER DESTA
CEIA
1 - Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou Minha hora.
/Comei, tomai, é Meu Corpo,
e Meu Sangue que dou. Vivei
no amor, Eu vou preparar, a
Ceia na casa do Pai/.
2 - Comei o Pão: é Meu Corpo
Imolado, por vós perdão para
todo o pecado.
3 - E vai; nascer do Meu Sangue a esperança, o amor, a
paz e uma Nova Aliança.
4 - Eu vou partir, deixo o Meu
testamento: vivei no amor,
eis o Meu mandamento.

1 - Eu me sinto feliz, perto de
Deus, em achar um abrigo
no Senhor.

5 - Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém, no Céu, vos preparo outra Mesa!

2 - Eu agora estarei sempre com
Ele, pois me veio trazendo
pela mão.

6 - De Deus virá o Espírito Santo, que vou mandar pra enxugar vosso pranto.

3 - Vosso plano de amor me vai
guiando, para chegar finalmente à Vossa glória.
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Onde está o teu irmão Eu
estou presente nele.

296 ELE ASSUMIU NOSSAS
DORES
1 - Ele assumiu nossas dores,
veio viver como nós. Santificou nossas vidas, cansadas,
vencidas, de tanta ilusão. Ele
falou do Teu Reino, e Te chamava de Pai, e revelou Tua
imagem, que deu-nos coragem de sermos irmãos.
Ousamos chamar-Te de Pai,
Ousamos chamar-Te Senhor.
/Jesus nos mostrou que Tu
sentes e ficas presente onde
mora o amor/.
/Pai nosso que estais no céu,
Pai nosso que estais aqui/.
2 - Ele mostrou o caminho, veio
dizer quem Tu és. Disse com
graça e com jeito que os nossos defeitos Tu vais perdoar.
Disse que a vida que destes,
queres com juros ganhar.
Cuidas de cada cabelo, que
vamos perdendo, sem mesmo notar!
297 PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente.
1 - Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor,
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão.

2 - Quem comer o Pão da Vida,
viverá eternamente, tenho
pena deste povo que não tem
o que comer. Onde está o irmão com fome, Eu estou com
fome nele.
3 - Eu passei fazendo o bem, Eu
curei todos os males, hoje és
minha presença, junto a todo
sofredor. Onde sofre o teu
irmão, Eu estou sofrendo
nele.
4 - Entreguei a minha vida pela
salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão Eu estou morrendo nele.
5 - Vim buscar e vim salvar o
que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem
perdeu toda esperança.
Onde salvas teu irmão, tu Me
estás salvando nele.
6 - Este Pão, Meu Corpo e Vida
para salvação do mundo, é
presença e alimento nesta
Santa, Comunhão. Onde
está o teu irmão, Eu estou
também com ele.
7 - Salvará a sua vida, quem a
perde, quem a doa, Eu não
deixo perecer nenhum da-
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rança brilhar, eu vou cantar.
Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir,
eu vou cantar. Quando as
cercas caírem no chão,
quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.
Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins vão perfumar.

queles que são meus. Onde
salvas teu irmão, me estás
salvando nele.
298 VEM Ó SENHOR
Vem ó Senhor com o Teu povo
caminhar, Teu Corpo e Sangue, vida e força vem nos dar.
1 - A Boa Nova proclamai com
alegria, Deus vem a nós, Ele
nos salva e nos recria. E o
deserto vai florir e se alegrar,
da terra seca, flores, frutos
vão brotar.
2 - Uma voz clama no deserto
com vigor: preparai hoje os
caminhos do Senhor, tirai do
mundo a violência e a ambição, que não nos deixam ver
nos outros, nosso irmão.
3 - Eis nosso Deus e Ele vem
para salvar, com Sua força
vamos juntos caminhar, e
construir um mundo novo e
libertado, do egoísmo, da injustiça e do pecado.
4 - Distribuí os vossos dons com
igualdade, fazei na terra germinar fraternidade. O Deus
da vida marchará com o Seu
povo, e homens novos viverão num mundo novo.
299 QUANDO O DIA DA PAZ (C)

/Vai ser tão bonito se ouvir a
canção, cantada de novo, no
olhar do homem à certeza do
irmão, reinado do povo./
2 - Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão,
assinado só no coração, vai
triunfar. Quando a voz da
verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim, tempo novo de eterna
justiça, sem mais ódio nem
sangue ou cobiça vai ser assim!
300 AQUI ESTAMOS
1 - Aqui estamos reunidos para
a ceia, a fé nos une e faz de
nós comunidade, com Seu
amor o nosso Deus nos presenteia, nos dá Seu Pão e nos
convida a caridade.
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2 - Tu és Senhor a nossa eterna
juventude, concede ao nosso coração sabedoria. Tu nos
aponta o caminho da virtude, vem nos ensina a bem
contar os nossos dias.
3 - Senhor nós somos o Teu
povo a Tua herança; vêm
conduzir-nos rumo a nova
sociedade, que proporcione
a todos, vida e esperança e
aos idosos mais carinho e
dignidade.
4 - Tu és um Deus amigo humano e companheiro, És Terna
Mãe sempre a zelar pelo Teu
povo. Na Eucaristia Te ofereces por inteiro, vem celebrar a gestação de um mundo novo.
5 - Deus de bondade os nossos
pais já nos contaram, as
maravilhas que fizestes ao
povo Teu. Da escravidão as
Tuas mãos o arrancaram, o
Teu amor o conduziu e protegeu.
6 - Irmãos idosos construíram
nossa história, desde
Abraão, Moisés e Sara e Samuel. Seu testemunho enfeita o Livro da Memória, com
Zacarias, Simeão, Ana, Isabel.

301 VAMOS JUNTOS PARA
A MESA
1 - Vamos juntos para a mesa,
do banquete da aliança, que
o Senhor nos preparou. Esta
mesa nos sustenta, nos caminhos da esperança, nas
estradas do amor.
/Com um toque de amor, Tu
curaste, quem vivia sozinho e
sem luz. Tua graça nos cura
a cegueira, ao serviço e à fé
nos conduz/.
2 - Ó Senhor criaste a terra, colocaste nela a vida, deste ao
povo como herança. Pra Teus
filhos, Tuas filhas, Tu sonhaste um paraíso: dom,
saudade e esperança!
3 - Uma terra sem os males, do
egoísmo e violência, da ambição e todo o vício. É projeto do Teu Reino, utopia do
Teu povo, nosso sonho e
compromisso!
4 - Tu visitas esta terra, com as
chuvas e o orvalho e com a
vida que a invade. Mas pra
muitos falta o solo, para tantos, o trabalho; falta enfim,
fraternidade!
302 TEMPO DE CONVERSÃO
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1 - Os caminhos do Senhor, são
verdade, são amor. Dirigi os
passos meus, em Vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom
caminho quem errou e quer
voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar.
2 - Viverei com o Senhor, Ele é
o meu sustento. Eu confio,
mesmo quando minha dor
não mais agüento. Têm valor aos olhos Seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o
Vosso servo e fazei-o reviver.
3 - A palavra do Senhor é a luz
do meu caminho; Ela é vida,
é alegria, vou guarda-la com
carinho. Sua lei, seu mandamento, é viver a caridade.
Caminhemos todos juntos,
construindo a unidade.
303 SOMOS CIDADÃOS
DO REINO
1 - Nossa fé no mesmo Deus nos
reuniu. Seu amor em Jesus
Cristo nos uniu. Em Jesus
de Nazaré, somos irmãos, o
mundo inteiro nos chama de
cristãos. Relembrando aquilo que Jesus pediu, que soubéssemos viver no Seu amor,
reunimos, nesta Ceia de
amizade, a comunidade do
povo do Senhor.
/Somos cidadãos do Reino,
do Reino de Jesus de Nazaré/.

2 - Ao redor da Mesa Santa do
Senhor, nossa gente se faz
povo por amor. Em Jesus de
Nazaré somos irmãos, e carregamos a história em nossas mãos. Cada vez que oferecemos vinho e pão, que se
tornam nosso ponto de
união, revivemos num momento de unidade a eternidade da nossa religião.
304 EU VOS DOU
Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos
outros assim como Eu vos
amei, disse o Senhor.
1 - Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na lei
do Senhor.
2 - Felizes os que guardam os
seus preceitos, e o procuram
de todo o coração.
3 - E andam em seus caminhos,
os que não praticam o mal.
4 - Promulgastes os vossos preceitos, para serem guardados fielmente.
305 NA MESA SAGRADA
1 - Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta,
que é Pão do Senhor; formamos família na fraternidade,
não há diferença de raça e
de cor.
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Importa viver, Senhor, unidos
no amor, na participação, vivendo em comunhão.
2 - Chegar junto a mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade, o
grito dos fracos devemos ouvir e em nome de Cristo amar
e servir.
3 - Enquanto na terra o pão for
partido, o homem nutrido se
transformará, vivendo a esperança de um mundo melhor, com Cristo lutando o
amor vencerá.
4 - Se participarmos da eucaristia, é grande a alegria que
Deus oferece, porém não podemos deixar esquecida a
dor desta vida que o pobre
padece.

2 - Mas não me lembro os sofrimentos, os açoites que ganhei, os insultos que levei,
por amor ao meu irmão.
3 - Esquecido do passado vive
em Cristo meu presente, e
me lanço para frente, para o
Reino construir.
4 - Neste peito meu de barro,
para o homem desvalido, trago a Deus desconhecido, a
esperança do porvir.
5 - Pelo mundo sem fronteiras,
continuo minha viagem, sou
de Cristo a nova imagem, sou
de Cristo o coração.
6 - Vou correndo até que o Reino; seja a todos proclamado,
e o homem libertado, reconheça o Deus Amor.

5 - Assim comungando da única Vida, a morte vencida será
nossa sorte, se unidos buscarmos a libertação, teremos
com Cristo a ressurreição.

307 COM AMOR ETERNO

306 CRISTO PÃO

1 - Já não somos servos, mas os
Seus amigos; a Sua Mesa
nos sentamos para comermos deste Pão.

1 - Vim de longe de outras terras, pelo Espírito enviado,
pelo Cristo preparado, proclamar a salvação.
Cristo Pão vem me sustentar,
Sua Palavra é Vida, para a
vida iluminar.

Com amor eterno Eu te amei,
dei a minha vida por amor.
/Agora vai também ama teu
irmão/.

2 - Que nossa amizade se estenda a todos; pois o Cristo nos
ensina que o maior é dom
total.
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3 - Terá recompensa até um
copo d‘água. O amor que é
verdadeiro se traduz em gesto de vida.
4 - Cristo partilhando Sua graça e vida quer que unidos a
vivamos também entre os
amigos.
5 - Se permanecermos no amor
de Cristo, viveremos Sua
mensagem de esperança e
alegria.
6 - O Pão da alegria nos alimentou. Que Ele seja nossa força e nos sustente a caminhada.
308 BEM AVENTURADOS
/Conversão, justiça, comunhão e alegria no cristão é
missão de cada dia/.
1 - Feliz quem tem coração de
pobre! Dele é o Reino, Cristo falou. Grito de fé e de esperança, num só caminho de
paz e amor.
2 - Feliz também é o perseguido! Do irmão a dor o preocupou. Grito de fé e de esperança num só caminho de
paz e amor.
3 - Feliz o manso e o oprimido,
que a boa-nova anunciou!
Grito de esperança num só
caminho de paz e amor.

309 CANTIGA DE SÃO
FRANCISCO
1 - Cristo quero ser instrumento, de Tua paz e do Teu, infinito amor. Onde houver ódio
e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói, que
eu leve o perdão. Onde houver a discórdia que eu leve a
união e Tua paz!
2 - Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do
amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que
traz a clareza da fé.
3 - Onde houver erro Senhor,
que eu leve a verdade, fruto
da Tua Luz. Onde encontrar
desespero que eu leve a esperança do Teu nome Jesus.
4 - Onde encontrar um irmão a
chorar de tristeza sem ter voz
e nem vez, quero bem no seu
coração semear alegria, pra
florir gratidão.
5 - Mestre que eu saiba amar,
compreender, partilhar, e
dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar
na conquista e vitória da paz.
310 EIS MEU CORPO
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/Comei todos e ao Pai bendizei/.
1 - Nós Te damos muitas graças,
ó Deus Vivo, Deus Perdão,
que nos dás o Pão da Vida,
Jesus Cristo nosso irmão.
2 - O Teu povo no deserto saciaste com maná, mas a nós
Teu novo povo, é Teu Filho
que se dá.
3 - Ele é o Pão de quem caminha pelas trilhas do deserto, para a terra que nos deste, terra nova, já bem perto.
4 - E se a terra em que pisamos
fica seca e dá espinhos, a
água viva que nos deste, nos
dá força no caminho.
5 - Vês que os fortes deste mundo multiplicam seu rebanho,
expulsando Teus pequenos
para terra e mundo estranhos.
6 - Mas Tu vens a nossa frente,
para nós És guia e luz, e nos
dás o Pão da vida, Pão dos
fortes, Teu Jesus.
7 - Por Jesus nos dás a graça de
vivermos como irmãos. Por
Teu nome somos fortes e
juntamos nossas mãos.
8 - Pelo Cristo e só por Ele, suba
a Ti o nosso amor. Nele a Ti,
ó Pai celeste, honra, graças
e louvor.

311 EU SOU A VIDEIRA
/Eu sou a videira, vocês são
os ramos e Meu Pai é o agricultor./
1 - Vocês ficam livres unidos a
Mim, por meio do Pai com
vida sem fim.
2 - Vocês vão dar frutos, unidos
a Mim, na vida fraterna, pra
sempre sem fim.
3 - Se continuarem bem firmes
em Mim, Eu vivo em vocês e
vocês em Mim.
4 - A glória de Deus vai ser conhecida, por meio dos frutos
da nossa vida.
312 ONDE HÁ AMOR
Onde há amor e caridade,
Deus aí está.
1 - Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos.
Ao Deus vivo não temamos,
mas, amemos. E, sinceros,
uns aos outros nos queiramos.
2 - Todos juntos num só corpo
congregamos. Pela mente
não sejamos separados, cessem lutas, cessem rixas, dimensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus.
3 - Junto um dia com os eleitos
nós vejamos. Tua face glori-
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pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar.
Vejo metade dos homens
morrendo de fome, sem Deus
e sem lar.

osa, Cristo Deus; gáudio
puro, que é e que ainda vem,
pelos séculos dos séculos.
Amém!
313 POR UM PEDAÇO DE PÃO
1 - Por um pedaço de pão e por
um pouco de vinho, eu já vi
mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e um pouco de
vinho, eu também vi muita
gente encontrar novamente
o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar
novamente ao convívio de
Deus.
Por um pedaço de pão e um
pouquinho de vinho, Deus se
tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão,
por um pedaço de pão.
2 - Por não ter vinho e nem pão,
por lhe faltar a comida, eu
já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar
do seu pão, e por não dar do
seu vinho, vi quem dizia ser
crente perder de repente os
valores morais. Vi que o caminho da paz, só se faz com
justiça e direitos iguais.
3 - Por um pedaço de pão e por
um pouco de vinho, eu já vi
mais de um irmão tornar-se
um homem mesquinho. Por
um pedaço de pão e por um

314 MEU SACRAMENTO
1 - Meu Sacramento ó alma querida é doce asilo em qualquer
dor. Quem O procura tem na
vida, forças que o tornam
vencedor.
2 - Não poderás buscando o
mundo, manter acesa a luz
da fé, tão poderosa, tão fecunda, que os próprios mortos põe de pé.
3 - Ah! Vem beber na fonte pura,
o ensinamento de Jesus, que
dá pureza, paz, ventura, que
o mal domina e ao céu conduz.
4 - Serei o Teu constante Esposo, tu me darás teu coração,
que levarei guarda zeloso
para a celeste habitação.
5 - No Sacramento esposa minha, conhecerás Meu grande amor. Já não serás triste,
mesquinha, mas revestida de
esplendor.
6 - Alcançarás fidelidade, perseverança até morrer e então
por toda eternidade junto ao
Senhor hás de viver.
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316 MAIS PERTO Ó DEUS
DE TI

315 JESUS CRISTO ME
DEIXOU
Jesus Cristo me deixou inquieto, nas palavras que Ele proferiu, nunca mais eu pude
olhar o mundo sem sentir
aquilo que Jesus sentiu.
1 - Eu vivia tão tranqüilo e descansado, que pensava ter
chegado ao que busquei.
Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de
Cristo eu me salvei, mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou.
2 - Minha vida que eu pensei
realizada, esbanjei como semente em qualquer chão.
Pouco a pouco ao caminhar
na longa estrada, percebi
que havia tido uma ilusão,
mas depois que meu Senhor
passou, ilusão e comodismo
se acabou.
3 - Hoje quando vou andando
pela rua, encontrando minha gente a me esperar, já
não canso nem reclamo da
subida, pois entendo que é
preciso caminhar. Coração
daquele que tem fé; vai mais
longe, bem mais longe que
seu pé.

1 - Mais perto ó Deus de Ti, mais
perto sim. Também quando
a cruz; me eleva a Ti. /Se ao
sol se estende a flor, e os rios
vão ao mar, perto de Ti meu
Deus, quero morar.
2 - Meu pobre coração, às vezes
quer, juntar-se co‘a ilusão e
o vil prazer. /Onde eu sonhava amor jamais o consegui.
Tudo é frieza e dor longe de
Ti/.
3 - Uma suave voz me segredou,
a conheci Senhor era Tua
voz. /E qual servo fiel, logo
Te respondi, conserva-me
Senhor, junto de Ti/.
4 - Da tentação do mal me afastarei, e só me hei de guiar
pela Tua lei. /Ó quebra meus
grilhões, para poder assim,
subir ao céu Senhor, perto
de Ti/.
317 PROCURO ABRIGO
Procuro abrigo nos corações,
de porta em porta desejo entrar. /Se alguém me acolhe
com gratidão, faremos juntos a refeição/.
1 - Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite Vou até o fim.
O meu rosto o forte sol queimou, Meu cabelo o orvalho
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já molhou. Eu cumpro a ordem do Meu coração!
2 - Vou batendo até alguém
abrir, não descanso o amor
Me faz seguir. É feliz quem
ouve a Minha voz e abre a
porta: Entro bem veloz! Eu
cumpro a ordem do Meu coração!
3 - Junto à Mesa Vou sentar
depois, e faremos refeição,
nós dois. Sentirás Meu coração arder, e esta chama
tenho que acender! Eu cumpro a ordem do meu coração!
4 - Aqui dentro o amor nos entretém, e, lá fora, o dia eterno vem. Finalmente, nós seremos um, e teremos tudo
em comum. Eu cumpro a
ordem do Meu coração!
318 DO CÉU DESCEU A
CHUVA
1 - Do céu desceu a chuva, a
gota entrou no chão: a vinha
deu a uva, a espiga deu o
grão.
/De todo canto, vinde correi;
Foi posta a mesa do Nosso
Rei/.
2 - Á mesa dos mortais, o Cristo se assentou, E os mais
doces sinais, na Sua Mão
tomou.

3 - Do céu desceu a graça: Maria a recebeu. Qual procissão que passa, no Seio traz
um Deus!
319 MINHA LUZ É JESUS (D)
1- Dentro de mim existe uma
luz, que me mostra por onde
deverei andar. Dentro de
mim também mora Jesus,
que me ensina buscar o Seu
jeito de amar.
Minha luz é Jesus, e Jesus
me conduz pelos caminhos da
paz.
2 - Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde
deverei remar. Dentro de
mim Jesus Cristo é o sol, que
me ensina buscar o Seu jeito de sonhar.
3 - Dentro de mim existe um
amor, que me faz entender e
lutar por meu irmão. Dentro
de mim, Jesus Cristo é o calor, que acendeu e aqueceu
pra valer meu coração.
320 CREIO NO ESPÍRITO
SANTO
1 - O Espírito é luz que ilumina, convoca e envia a igreja
em missão. Renova a esperança e anuncia o dia da libertação.
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gia. Creio no Espírito Santo
que mata a fome na Eucaristia/.

3 - Quando à mesa do nosso irmão, faltar água, vinho e
pão...

2 - Há um povo faminto a meu
lado, sedento de paz, com
fome de amor. Não falte a justa partilha na mesa do pobre,
o Pão do Senhor.

4 - Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem
voz...

3 - Ele ajuda a escrever a história, recriando a vida faz um
mundo novo. E faz na igreja
a memória de olhos abertos
pra fome do povo.
4 - Sua face em mistério se encobre, no fogo, no vento, na
água e no pão. Porém se revela no pobre e se faz parceiro na libertação.
5 - Ele é guia, estrela, caminho
que nos conduz a Deus Pai
de Bondade, e nos antecipa
a vitória; a festa da vida e fraternidade.
321 FESTA DO AMOR
1- Quando Teu Filho, Contigo
vier, a Festa da Vida fazer:
/Ensina-nos Maria, a fazer o
que Ele disser/.
Tudo é possível nas Tuas
mãos meu Senhor, a Eucaristia é Teu milagre de amor!
2 - Quando o Vinho do amor nos
faltar, e a gente ao irmão se
fechar...

5 - Quando o serviço ao irmão
nos custar, cedendo à preguiça o lugar...
322 O MUNDO ESTÁ A
SUA FRENTE
1 - O mundo está a sua frente
com tanta coisa pra mudar,
e esperando esse amor que
só você pode dar. Não tenha
medo de se abrir, não tenha
medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do
seu ser essa sua força vem
brilhar. É o Espírito de Deus
que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver
toda lição que Ele ensinou e
mostre ao mundo sem temor
o que o Pai já te mostrou.
2 - Seja a luz do mundo! É o
Senhor a te chamar! Sinta
esse amor profundo! Ele quer
te ver lutar! Pois só no Seu
caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente
e a Ele se entregar.
Você não vai estar sozinho,
Ele te ajuda a caminhar.
Ensine ao mundo o Seu ca-
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minho, e mostre ao mundo
o que é amar. Então seus
olhos vão se abrir, seu coração se iluminar, quando o
mundo descobrir que Ele
veio nos salvar.
3 - Só o Espírito de Deus, pode
nos trazer a paz. Ele é a Vida
Eterna, que Jesus Cristo nos
traz. Deixe-o agir e a verdade aparecer. Vem receber a
Vida Eterna que Ele quer te
oferecer. Vem lutar por essa
vida, por um mundo melhor,
seja o sal da terra inteira, em
nome de Deus. Seja a vida,
seja a luz do mundo e aceite
essa missão, pois Jesus vai
estar contigo; dentro do seu
coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu
coração.
323 EIS QUE SOU O PÃO
DA VIDA
1 - Todo aquele que comer, do
Meu corpo que é doado, todo
aquele que beber, do Meu
Sangue derramado. E crê
nas minhas palavras, que
são plenas de vida, nunca
mais sentirá fome e nem
sede em sua vida.
Eis que Sou o Pão da Vida,
eis que Sou o Pão do céu,
faço-me vossa comida, Eu
Sou mais que leite e mel!

2 - O Meu Corpo e Meu Sangue;
são sublimes alimentos, do
fraco indigente é vigor, do
faminto é o sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a
unção. Do pequeno e excluído, rocha viva e proteção.
324 DOM DA VIDA
1 - Dom da vida ó Pai celebramos na alegria de irmãos a
cantar, por Teu Filho Jesus
Te louvamos, e queremos
com força clamar.
Ó Senhor, nós queremos a
vida, por Jesus que se faz
nosso Irmão, em Seu povo na
fé reunidos, na partilha do
amor e do pão.
2 - Dom da vida é o sonho eterno, de Deus Pai que nos fez
filhos Seus, Seu projeto é um
mundo fraterno, e depois
vida plena nos céus.
3 - Dom da vida é a felicidade,
de saber com alegria viver,
vida plena na paz, na bondade, em Jesus haveremos
de ter.
325 AMOR TÃO GRANDE
1 - Este gesto já diz tudo, pão
partido sobre o altar, Deus
presente neste mundo, força sempre a nos amar.
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pão. Amor tão grande, só há
aqui, Senhor queremos amarTe até o fim.
2 - Este gesto já diz tudo, outro
amor aqui não há, só de um
Deus apaixonado, pronto
para se doar.
3 - Este gesto já diz tudo, Pão e
Vinho, é Jesus, coração
aberto ao mundo, derramando tanta luz.
4 - Este gesto já diz tudo, coração pleno de amor, abraçando todo o mundo, é Jesus libertador.

3 - Quando medito em Teu amor
tão grande, Teu Filho dando
ao mundo pra salvar, na cruz
vertendo o Seu precioso sangue, minh’alma pode assim
purificar.
4 - E quando enfim Jesus vier
em glória e ao Lar celeste
então me transportar, Te
adorarei prostrado e para
sempre, quão grande És Tu,
meu Deus hei de cantar.
327 Ó TRINDADE, VOS
LOUVAMOS
Ó Trindade Vos louvamos,
Vos louvamos pela Vossa comunhão, que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação.

5 - Este gesto já diz tudo, mostra ao mundo esta luz, inflamado socorre a todos, é o
Coração de Jesus.
326 QUÃO GRANDE ÉS TU
1- Senhor meu Deus, quando
eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos,
no céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação.
/Então minh’alma canta a Ti
Senhor, Quão grande És Tu,
quão grande És Tu/.
2 - Quando a vagar nas matas e
florestas; o passaredo alegre
ouço a cantar, olhando os
montes vales e campinas, em
tudo vejo o Teu poder sem
par.

1 - Contra toda tentação da ganância e do poder. Nossas
bocas gritem juntas /a palavra do viver/.
2 - Na montanha com Jesus, no
encontro com o Pai, recebemos a mensagem; /ide ao
mundo e o transformai/.
3 - Deus nos fala na história e
nos chama á conversão: vamos ser palavras vivas /proclamando a salvação/.
4 - Vamos juntos festejar cada
volta de um irmão e o amor
que nos acolhe /restaurando a comunhão/.
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5 - Comunica quem transmite a
verdade e a paz, quem semeia a esperança /e o perdão que nos refaz/.
328 VOU CANTAR TEU AMOR (E)
1 - Vou cantar Teu amor, ser no
mundo um farol. Eis-me
aqui Senhor, vem abrir as
janelas do meu coração. E
então falarei, imitando Tua
voz, creio em Ti Senhor, nas
pegadas deixadas por Ti vou
andar.
Vou falar do Teu coração,
com ternura nas mãos e na
voz, proclamar que a vida é
bem mais, do que aquilo que
o mundo ensina. E cantar...
Cantar um canto ensinado
por Deus, com poesia ensinar
nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que
querem sonhar. Pra realizar
o que o Mestre ensinou, viemos cear, restaurar o coração. Fonte de vida no altar a
brotar, a nos alimentar.
2 - Celebrar meu viver, pra no
mundo ser mais. Faz de mim
Senhor aprendiz da verdade,
justiça e da paz. Comungar
Teu viver, neste vinho, neste pão; quero ser Senhor,
nova vida nascida do Teu
coração.

329 VENHO SENHOR TE
RECEBER
1 - Venho Senhor Te receber
agora. Teu Santo Corpo Senhor; me enche do Teu amor.
Venho Senhor Te receber
agora, Teu Santo Sangue
Senhor, transborda meu coração. Senhor!
2 - E ao receber Teu Corpo e
Sangue, Senhor. Possa em
mim brotar a paz, o amor a
salvação. E no Teu altar seremos um em comunhão, És
grande o meu Salvador!
3 - E ao receber Teu Corpo e
Sangue, Senhor, não se faça
em mim motivo de condenação. Mas se faça sim, Senhor, presença Tua em mim.
És grande o meu Salvador!
330 BEM-VINDOS A MESA
DO PAI
1 - Bem vindos a mesa do Pai,
onde o Filho se faz fraternal
refeição, é Cristo a mais forte comida, o Pão que dá vida
amor comunhão.
/Vinde ó irmãos adorar; vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor/.
2 - A vida é um dom precioso do
Pai tão bondoso, total doação. Na mesa não falte co-
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mida, que o pão seja vida pra
todo o irmão.
3 - Há gente morrendo de fome,
sofrendo e sem nome, sem
terra e sem lar. Não é à vontade de Deus, pois, Jesus
Filho Seu, quis por nós se
doar.
4 - Partimos o único pão no altar refeição, ó mistério de
amor. Nós somos sinais de
unidade, na fé na verdade,
convosco ó Senhor.
5 - No longo caminho que temos, o pão que comemos nos
sustentará. É Cristo o pão
repartido, que o povo sofrido vem alimentar.
6 - Queremos servir a igreja na
plena certeza de nossa missão. Vivendo na eucaristia,
o pão da alegria e da libertação.
331 FUI UM FRUTO
1- Fui um fruto pequenino, que
a videira produziu, fui um
simples grão de trigo que
cresceu, mas ninguém viu.
Quando enfim chegou o tempo que o amor me destinou,
de pequeno grão de uva gota
Dele agora sou, de pequeno
grão de trigo esmagado até
ser pão, transformei-me em
Corpo e Sangue de um amigo e de um irmão.

Ô, ô, ô, ô...
2 - Fui aquele vinho puro que no
altar alguém deixou, fui
aquele pão pequeno que no
forno alguém assou. Quando enfim chegou o tempo que
o amor predestinou, eu que
era vinho puro, gota Dele
agora sou, eu que era tão
somente nada mais que um
simples pão, sou agora o alimento que produz libertação.
Ô, ô, ô, ô...
332 ESTA MESA NOS ENSINA
Esta mesa nos ensina todo
bem que a gente alcança em
comum devemos por: o remédio, a medicina, pão e vinho
e segurança, alegria, fé e
amor. Alegria, fé e amor.
1 - Meu irmão eu vi plantar,
meu irmão nos fez o pão.
Mas na hora do jantar, não
chamaram meu irmão!
2 - Minha irmã trabalhadora, é
operária e mãe também; sai
de casa, o filho chora; fica em
casa o pão não vem.
3 - Meu irmão pagou o imposto
para a vida melhorar; mas
não tem doutor nem posto,
porque é pobre o seu lugar.
333 CONTIGO QUEREMOS
1 - Tu deste saúde aos doentes,
Senhor, mostrando que veio
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o Teu Reino de amor. Conti- go queremos os fracos
amar,
/da vida e saúde de todos
cuidar/.
2 - Dos cegos curaste a vista,
Senhor, mostrando que veio
Teu Reino de amor. Contigo
queremos os cegos amar, /
da vida e saúde de todos cuidar/.
3 - Dos mudos soltaste a língua
Senhor, mostrando que veio
o Teu Reino de amor. Contigo queremos os mudos
amar, /da vida e saúde de
todos cuidar/.
4 - Dos surdos abriste o ouvido,
Senhor, mostrando que veio
o Teu Reino de amor. Contigo queremos os surdos
amar, /da vida e saúde de
todos cuidar/.
334 É BOM ESTARMOS
JUNTOS
1 - É bom estarmos juntos na
mesa do Senhor, e unidos na
alegria, partir o pão do amor.
Na vida caminha, quem come
deste pão. Não anda sozinho
quem vive em comunhão.
2 - Embora sendo muitos é um
o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos Seus.

3 - Formamos a igreja, o Corpo
do Senhor, que em nós o
mundo veja a luz do Seu
amor.
4 - Foi Deus quem deu outrora
ao povo o pão do céu, porém
nos dá agora o próprio Filho
Seu.
5 - Será bem mais profundo o
encontro, a comunhão, se
formos para o mundo sinal
de salvação.
6 - A nossa Eucaristia ajude a
sustentar, quem quer, no
dia-a-dia, o amor testemunhar.
335 MAIS PERTO DE DEUS
1- Mais perto de Deus, ó Pai dos
céus, mais perto dos irmãos
que são filhos Seus. Não há
maior amor, que faça tanto
assim, como o amor de Deus
que é amor sem fim.
2 - Mais perto de Deus, ó Pai dos
céus, somos um povo irmão
em comunhão. Temos o
mesmo Pai, temos a mesma
fé. Vamos seguir Jesus de
Nazaré.
3 - Mais perto de Deus, vamos
buscar assim esperança e
paz, que nos refaz. Hinos de
gratidão; juntos á entoar,
mais perto de Deus, vamos
cantar.
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336 DEUS VIVO E VENCEDOR
1 - Na comunhão recebemos,
Teu Corpo e Sangue, Senhor;
e Tua Vida Divina, dons do
Teu grande amor são nossa
força na luta, fazem vencer
todo o mal. E nos conduzem
ao Pai, glória ao Deus Imortal!
/Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus Vivo e vencedor/!
2 - Entre angustias da vida, não
cairemos jamais, pois, Tua
força nos leva, a caminhar
sempre mais. Na comunhão
nos deixaste força e motivo
de amar, todo o caminho da
vida nos traga sempre ao Altar.
3 - Ao comungar caminhamos
para o altar com o irmão. O
Teu amor nos atrai, centro
da nossa união. Em cada
esforço que pedes, vamos
sentir Tua mão, vamos sentir que nos dás, força, ressurreição.
337 FILHOS DO MESMO PAI
1 - Os irmãos se sentam à mesma mesa, sabem dialogar
com toda franqueza.
/São filhos do mesmo Pai,
com sangue da mesma cor,
herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor/.

2 - Os irmãos residem no mesmo prédio, para manter a paz
o amor é remédio.
3 - Os irmãos estuda na mesma
sala, sua amizade é grande
a nada se iguala.
4 - Os irmãos celebram na mesma igreja, rezam de mãos
unidas: Deus nos proteja.
5 - Os irmãos convivem na mesma terra, sabem se respeitar,
jamais fazem guerra.
338 NÃO PODE FALTAR
1 - Não pode faltar a Palavra,
não pode faltar-nos o Pão,
não pode faltar compromisso a quem quer um mundo
de irmãos.
/Teu Pão, ó Senhor, nos sustenta, na luta de um mundo
melhor, o Teu Evangelho
transforma, Tu és nosso Deus
Salvador/.
2 - Passaste no mundo dos homens, fazendo a todos o bem.
Teu jeito de amar os humildes, a todos ensina também.
3 - A Boa-Notícia do Reino aos
pobres, Tu vens anunciar: é
Deus que se põe ao seu lado,
é Deus que nos vem libertar.
4 - Contigo fazendo aliança, fazemos também comunhão. A
causa que Tu abraçaste anima a tomar posição.
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5 - Senhor, o Teu povo reunido
comunga Teu gesto de amor.
Aprende a viver na partilha,
dos pobres se faz defensor.

7 - Crer em Mim é todo o dia,
Meu Espírito vos guia! Sê
fermento do Meu Reino,
como quer Meu Pai!

339 CORAÇAO COMPADECIDO

340 FELIZES OS QUE VIVEM

1 - Coração compadecido, o
Meu Pai se viu movido: “Vou
tirar-vos deste Egito, Sou libertação!”

1 - Felizes os que vivem a pobreza, buscando em Deus a fonte dos seus bens. Quem chora e sente fome da sua mesa,
do pão e da palavra lá dos
céus.

Aprendei os Meus caminhos,
não vos deixo aqui sozinhos.
“Permaneço em vosso meio,
Sou o vosso Pão!“
2 - Nos caminhos do deserto, o
Meu Pai foi braço certo. Sustentou os vossos passos, vos
deu nova lei.
3 - Toda vez que a prepotência
decretou vossa falência, o
Meu Pai, marcou presença,
vos conduziu.
4 - Quando o tempo se fez pronto, o Meu Pai: “contigo conto! Vou curar toda aflição,
Meu Reino semear!“
5 - Eu vos dou nova medida:
“Não a morte, mas, a vida!
Implantai Minha justiça, cultivai a Minha paz!
6 - Quando à Cruz Me condenaram, nem de longe imaginaram, que o Meu Pai, o Deus
da Vida, se mantêm fiel.

/Pois terão seu lugar no céu,
e para sempre eles verão a
Deus/.
2 - Felizes os que sofrem injustiças, por causa da palavra
do Senhor,e todos os que forem perseguidos por construir o Reino de amor.
3 - Felizes os que tem misericórdia, e fazem só o bem a seu
irmão. E aqueles que semeiam no caminho o amor e a
paz em cada coração.
4 - Felizes os que amam a verdade, e tem os olhos claros
como a luz. Aquele que de
Deus faz a vontade, levando
com amor a sua cruz.
341 ESTÁ POSTA A MESA
1 - Está posta a mesa de Deus,
onde o Pai nos dá o Seu Pão;
este Pão que dá vida ao mundo, que é Jesus o nosso Irmão.
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Quem comer deste Pão viverá eternamente.
2 - Este Pão por Deus preparado, é o Corpo de Jesus; que
por nós foi sacrificado, no
Sagrado Altar de uma Cruz.
3 - Comungando é que partilhamos plenamente desta oblação; pois a Cristo então nos
unimos, na mais íntima comunhão.
4 - Afirmou o Filho de Deus,
prometendo uma comida:
Sua carne é mesmo comida
e Seu Sangue é vera bebida.
5 - Quem recebe a Carne de
Cristo, fica em Cristo e Cristo nele; será um dia ressuscitado e terá vivido por Ele.
342 VÓS SOIS O CAMINHO
Vós Sois o Caminho, a Verdade e a Vida, o Pão da Alegria descido do céu.
1 - Nós somos caminheiros que
marcham para os céus. Jesus é o Caminho que nos
conduz a Deus.
2 - Da noite da mentira, das trevas para a Luz, busquemos
a verdade, Verdade é só Jesus.
3 - Pecar é não ter vida, pecar é
não ter luz, tem vida só
quem segue os passos de
Jesus.

4 - Jesus Verdade e Vida, Caminho que conduz, as almas
peregrinas que marcham
para a luz.
343 SOMOS FELIZES
Somos felizes os convidados
para a Ceia do Senhor. Na
alegria nós viveremos; Deus
se fez pão por amor.
1 - Quando de Deus me aproximo, meu coração se alegra.
Ele faz bem a minha alma;
junto de Deus sinto paz.
2 - És Tu Senhor, a alegria do
povo que Te procura. És a
razão da esperança de quem
confia em Ti.
3 - Um dia em Tua casa toda
uma vida ilumina. Tua morada é segura; nela queremos ficar.
344 CONVIDADOS NÓS SOMOS
1 - Convidados nós somos, para
esta festa de Deus. É Jesus
o alimento, que nos veio dos
céus.
Obrigado, Jesus, porque És
nosso Pão. Como Tu, nós
queremos nos amar como irmãos.
2 - Deus é Pai e nos ama com
amor sem igual. De presente deixou-nos o Seu Filho
Jesus.
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Te louvar, Te amar meu bom
Jesus. Te adorar e agradecer, por podermos estar aqui.
Te adorar; e agradecer, por
podermos estar aqui.

3 - Para a força de Cristo nessa
ceia sentir, nós devemos primeiro entre nós nos unir.
4 - Se Jesus nós trazemos dentro do coração, Seu amor repartimos com os nossos irmãos.

347 VIM AO TEU ENCONTRO
O meu coração tem sede de
amar, vim ao Teu encontro,
ansiosa em Te adorar.

5 - Nossa felicidade é o amigo
Jesus que caminha conosco
e a Seu Pai nos conduz.

Meu Deus eu creio e Te adoro, espero e Ti amo; por
aqueles que não Te amam.
O céu se faz presente aqui, e
olhas para mim, porque me
amas sem igual.

6 - O cristão vive alegre na espera e no amor porque sabe
que conta com Deus, Nosso
Senhor.

CANTOS DE EXALTAÇÃO

348 SILÊNCIO

345 O AMOR É LINDO
1 - Do mais profundo do nosso
peito, nossa alma louva a
Cristo Salvador, e no infinito além do céu, entoa um
hino a Deus nosso Senhor!
/O amor é lindo a vida é bela
se nós soubermos, amar,
amar/.
2 - E nossa vida que é tão curta
e que em breve acabará, se
nossa alma viver o amor, lá
no céu com Deus habitará!
346 MEU REI
Jesus, meu Rei, saciados
com Teu amor; com Tua vida
que nos dás, neste santo
Sacramento. Nós queremos

1 - Silêncio, silêncio; olhai o sacrário! A porta se abre, já sai
o Senhor, olhai Seu semblante, respira alegria! Cheguemos, cheguemos, com fé
sem temor! Cheguemos, cheguemos, com fé sem temor!
2 - Olhai esta chaga, aberta no
peito! Olhai como emana,
doçura e emoção! Entremos,
entremos, Jesus nos convida. E ali nova vida, terá o
coração, e ali nova vida, terá
o coração!
3 - Jesus, minha vida, consolo
em meu pranto, meu único
encanto, Deus Santo e Real!
Eu quero em Teu peito ter
minha morada, pra sempre
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olvidada do mundo fatal, pra
sempre olvidada, do mundo
fatal.
349 MARAVILHOSO
Quão formoso És; Rei do
universo, Tua glória enche a
terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória
enche o céu, Tua glória enche minha vida.
/Maravilhoso é estar em Tua
presença. Maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é
tocar as Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor/.
Maravilhoso é; Te contemplar Senhor!
350 EU QUISERA
1 - Eu quisera, Jesus adorado;
Teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas
mimosas, perfumando o Teu
Santo Altar.

3 - Pelas almas que não Te conhecem; eu quisera Jesus,
só Te amar, e daquelas que
de Ti se esquecem, as loucuras também reparar.
4 - E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar,
vou amar-Te por todos aqueles que Jesus não Te sabem
amar.
351 BENDITO LOUVADO SEJA
1 - Bendito, louvado seja...
/O Santíssimo Sacramento/.
2 - Os Anjos adorem todos...
3 - Os Santos adorem todos...
4 - Os povos adorem todos...
5 - Os astros adorem todos...
352 TÃO SUBLIME
SACRAMENTO

O desejo de ver-Te adorado,
tanto invade o meu coração,
que eu quisera, estar noite e
dia, a Teus pés em humilde
oração.
2 - Pelas almas as mais pecadoras, eu Te peço Jesus o perdão, dá-lhes todo amor e carinho, todo o afeto do Teu
coração.
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Antigo Testamento deu ao
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Eterno Amor. Ao Deus Uno
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louvor. Amém.
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353 DOCE É SENTIR (C)
Doce é sentir; em meu coração, humildemente vai nascendo o amor. Doce é saber,
não estou sozinho(a) sou
uma parte de uma imensa
vida, que generosa reluz em
torno a mim, imenso Dom do
Teu amor sem fim.
O céu nos deste, e as estrelas claras, nosso irmão sol,
nossa irmã a lua, nossa mãe
terra com frutos, campos,
flores, o fogo e o vento, o ar
e a água pura, fonte divina
de Tua criatura. Imenso
Dom do Teu amor sem fim.
Imenso Dom do Teu amor
sem fim.
354 O CÉU HABITA

4 - Ó divinal Eucaristia, graça
inefável do Senhor. AmarVos juro neste dia, meu bom
Jesus, meu Salvador.
5 - Procuro a Vós divino amigo,
minh‘alma humilde vem
buscar. Consolo, paz, alento, abrigo em meu Jesus no
Santo Altar.
355 QUERES UM BÁLSAMO
1 - Queres um bálsamo, para
tua alma? Queres a calma,
do coração? Buscas alívio, de
penas e dores, nos dissabores, do teu viver?
Vem, vem, acolhe-te, no lado
aberto,
/Chega-te perto, do teu Jesus/.

1 - O céu habita na minh‘alma,
Meu bom Jesus repousa em
mim. Que santo amor hoje
me inflama, ó meu Jesus,
sou vosso enfim.

2 - Outro refúgio, em vão procuras, nas desventuras, na
oculta dor, do que esta Vítima, mais Santa e Pura, de
mais ternura, teu Bom Jesus?

2 - Amar-Vos-ei, divino esposo,
ó Rei dos reis, Senhor do
céu. Ó que momento venturoso, em que Jesus é todo
meu.

3- Divino Médico, Celeste Amigo, Seguro Abrigo, teu coração. Enxuga as lágrimas, o
peito inflama, na viva chama
do Teu amor.

3 - Jesus o Vosso amor me encanta, Vossa presença, Vosso olhar. Canta os louvores
ó minha alma, do Redentor
no Santo Altar.

356 MEU DEUS COMO ÉS LINDO
1 - Que bom Senhor, ir ao Teu
encontro, poder chegar e
adentrar a Tua casa. Sentar-me Contigo e partilhar da
mesma mesa.
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so eu me esquecer de Te falar, peço encarecido(a) o Teu
favor pra me encontrar, e
mais uma vez o Teu amor eu
vou cantar.

2 - Te olhar, Te tocar, Te dizer
meu Deus como És lindo. Te
olhar, Te tocar, Te dizer meu
Deus como És lindo!
3 - Ó meu Senhor, sei que não
sou nada, sem merecer, fizeste em mim Tua morada,
mas ao receber-Te perfeita
comunhão se cria.
4 - Sou em Ti, És em mim.
Minh‘alma diz meu Deus,
como És lindo. Sou em Ti, És
em mim. Minh‘alma diz meu
Deus, como És lindo.
357 NAS ÁGUAS DESTA PAZ
1 - Se a paz como um riacho do
céu descer enfim. Se murmurando inquieta ela passar
por perto de Mim.
Nas águas desta paz minha
alma eu lavarei, feliz eu beberei ,não terei sede nunca e
nunca mais.
2 - Se a paz qual grande rio renovar minha nação. Se calma e silenciosa ela banhar
seu coração.
3 - Se a paz qual oceano sobre
as praias avançar. Se os povos e países um por um ela
inundar.
358 SE MEU CORAÇÃO
1 - Se meu coração ficar cansado de esperar, e se por aca-

Teus caminhos conheci desde pequeno(a), Tua graça me
acompanha sem cessar, meu
coração vai ao compasso do
amor, a minha vida Te pertence meu Senhor! O Senhor fez
em mim maravilhas, eu vou
cantar os louvores do Senhor!
2 - Pra que eu não me canse
uma oração eu vim fazer,
pois a minha vida muitas
vezes tem sofrer, e eu nem
sempre posso Teus caminhos entender, mas por Teu
amor eu sei que ainda vou
vencer.
359 EU RENDO GRAÇAS
1 - Eu rendo graças, ao Coração,
do meu Jesus que é meu Irmão. Eu rendo graças, ao
Coração, do meu Jesus que
se fez homem e se fez pão.
E render graças é oração, que
sobe aos céus e volta ao chão,
é ver a face do nosso Deus
na criação.
2 - No amanhecer, que traz o
dia, eu rendo graças com alegria. No iniciar de outra jornada, o meu Senhor vai me
guiar na caminhada.
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3 - No olhar inquieto, do meu
irmão, eu rendo graças pelo
perdão. No abraço forte e na
partilha, no aconchego deste lar, desta família.
360 EU TE LOUVAREI
SENHOR
1 - Eu Te louvarei Senhor, de
todo o meu coração.
Na presença dos anjos a Ti,
cantarei louvores.
2 - Eu te bendirei, Senhor...
3 - Eu te exaltarei, Senhor...
4 - Eu Te adorarei, Senhor...
361 LHE CHAMAM JESUS
1 - Há um Homem que está só;
com o Seu olhar tão triste,
O Seu rosto machucado,
mas o amor ainda existe,
semeou todas as flores, pôs
amor no coração, espalhou
a paz na terra, mas colheu a
solidão.
Lhe chamam Jesus. uh, uh,
uh, uh. Lhe chamam Jesus.
uh, uh, uh, uh. Lhe chamam
Jesus. uh, uh.
2 - Cada vez está mais só, Seus
irmãos O esqueceram, poucos que compreenderam, o
que Ele ensinou. E já fazem
dois mil anos, mas parece uma
Criança, esbanjou tanta espe-

rança, não Lhe neguem Seu
amor.
362 ADOREMOS JESUS
1 - Adoremos Jesus em nossa
alma, demos graças a Nosso
Senhor.
Obrigado, Senhor!
2 - Céus e terras, prostrados
conosco, bendizei e louvai ao
Senhor.
3 - Sou Caminho, Verdade e a
Vida, vinde a Mim na tristeza e na dor.
4 - Sois Videira, nós somos os
ramos, não deixeis que sequemos, Senhor.
5 - Sois Maná que alimenta os
famintos, no deserto da vida,
Senhor.
6 - Pão de Vida, Alimento Divino, ficai sempre conosco,
Senhor.
7 - Na viagem difícil da vida,
Sede a força dos fracos, Senhor.
8 - Dai-nos sempre a alegria da
graça, Vosso amor que nos
basta, Senhor.
363 VINDE TODOS OS
MORTAIS
1 - Vinde todos os mortais, que
o clarão da fé gozais.

- 108 -

Movimento “Salvai Almas”

/Vinde todos adorar, a Jesus no
Santo Altar/.
2 - Ó apóstolos leais, que o
evangelho propagais.
3 - Mártires que liberais, vosso
sangue derramais.
5 - Confessores que galgais, da
virtude os ideais.
6 - Santas almas virginais, que
ao Senhor vos consagrais.
364 DEMOS GRAÇAS AO
SENHOR
/Demos graças ao Senhor,
demos graças. Demos graças
ao Senhor/.
1 - /Pela manhã as aves cantam, alegremente a Cristo
Salvador/.
2 - /E pela noite os grilos cantam, em grande orquestra na
festa do Senhor/.
3 - /No mundo inteiro os homens cantam as maravilhas
do Deus que nos criou/.
365 EM CORO A DEUS
LOUVEMOS
1 - Em coro a Deus louvemos:
Eterno é Seu amor!
Pois Deus é admirável: Eterno é Seu amor!
/Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor/!

2 - Criou o céu e a terra: Eterno...
Criou o sol e a lua: Eterno...
3 - Fez águas, nuvens, flores ...
Fez pedras, terras, montes...
4 - Distribuiu a vida...
Na planta, peixe e ave...
5 - E fez à Sua imagem...
O homem livre e forte...
6 - Na história que fazemos...
Deus vai a nossa frente...
7 - E quando nós pecamos...
Perdoa e fortalece...
366 SENHOR EU QUERO
1 - Senhor eu quero Te agradecer, de todos os dias a gente
poder conversar. Senhor, o
mundo precisa Te conhecer,
mas eu vos prometo que eu
vou evangelizar.
/Eu quero Te dizer agora, que
eu já vou embora, evangelizar/.
2 - Senhor, às vezes me ponho
a rezar, e peço a Você pra que
fique mais perto de mim.
Senhor, às vezes me ponho
a chorar, e não compreendo
porque o mundo sofre sem
fim.
3 - Senhor às vezes me ponho a
cantar, e canto as palavras
de amor de um livro que eu
li. Senhor eu vejo criança a
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brincar, e não compreendo
porque não brincamos também.
367 MAIS OUTRO DIA FINDOU
1 - Mais outro dia findou, e eu
venho Te ver, para conversar, mais outra noite chegou
e eu venho agradecer, antes
de repousar.
/Andei o dia inteiro, procurando, o meu irmão, eu quis
ser instrumento, do Teu amor,
do Teu perdão/.

glorificar ao dar-me a Tua
paz!
3 - Ao me revelar a Tua lei, as
Tuas mãos senti. Sim, Te
louvarei enquanto eu existir!
369 OBRIGADO SENHOR
1 - Obrigado Senhor, porque És
meu amigo, porque sempre
comigo Tu estas a falar. No
perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar
que murmura o Teu nome a
cantar.
Escondido Tu estas, no verde das florestas, nas aves em
festa, no sol a brilhar. Na
sombra que abriga, na brisa
amiga, na fonte que corre ligeiro a cantar.

2 - Muito obrigado Senhor, pelo
amor que ensinei, pelo amor
que recebi, muito obrigado
Senhor, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri.
3 - Sou peregrino do amor, e
venho agradecer, o dia que
vivi, houve tristezas Senhor,
mas eu não quis sofrer, pois
caminhei em Ti.
368 EU TE EXALTAREI
1 - Eu Te exaltarei , meu Deus
e Rei, por todas as gerações.
És o meu Senhor; Pai que me
quer no amor!

2 - Agradeço-Te ainda, porque
na alegria, e na dor de cada
dia, posso Te encontrar.
Quando a dor me consome,
murmuro Teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar.
370 MUITO MAIS PRECIOSO

Entoai ação de graças, entoai um canto novo. Aclamai a
Deus Javé. Aclamai com amor
e fé.
2 - Eu vou reunir, Jerusalém ,
pra Te louvar ó Senhor! Te
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Muito mais precioso que a
prata. Vale mais que o ouro
e o poder. Muito mais que um
lindo brilhante, e nada vale
mais do que meu Deus.
Eu Te exaltarei, meu Senhor
e Rei. Eu Te exaltarei, meu
Senhor.
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No alto céu, Seu amor é o que
eu quero exaltar com a voz e
o coração irei cantar...
371 TUDO PASSARÁ
1 - Há se o tempo deixar correr,
se as estrelas perderem seu
brilho. Se as promessas de
um amor eterno se forem no
tempo deixando saudades.
Tudo passa e passará, tem
seu tempo e seu momento.
Mas o amor de Deus por
mim...É eterno.
Deus me ama, sou amado,
Seu amor é Eterno.
2 - Se o sorriso perder seu encanto, ou se lágrimas banharem seu rosto. Há nas flores
sinal do Eterno; hoje tão lindas amanhã padecem.
372 BASTA QUERER
Meu pensamento vive em
você a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, e eu abrir
para Te amar, não precisa
perguntar, Te amo. Há um
clima todo diferente que
aquece e mexe com o coração da gente.
É como um sonho. É como
um sonho, eu me dou por
inteiro Teu é o meu coração.
E ao Teu lado, eu sempre
sigo, já não há mais talvez,
basta querer pra Te ver outra vez, outra vez.

373 SOL E LUA BENDIZEI
1- Sol e lua bendizei ao Senhor!
A Ele toda a glória, louvor
para sempre.
2- Fogo e calor bendizei ao Senhor!
3- Peixes do mar...
4- Pássaros do céu...
5- Animais selvagens...
6- Filhos dos homens...
374 ONIPOTENTE E BOM
SENHOR
Onipotente e bom Senhor, a
Ti a honra, glória e louvor.
Todas as bênçãos de Ti nos
vêm, e todo o povo Te diz
amém!
1 - Louvado sejas nas criaturas,
primeiro o sol lá nas alturas,
clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de Ti
Senhor.
2 - Louvado sejas, pela irmã lua,
Tu a criaste é obra Tua, pelas estrelas claras e belas, Tu
és a fonte o brilho delas.
3 - Louvado sejas, pelo irmão
vento, e pelas nuvens, o ar e
o tempo, e pela chuva que cai
no chão, nos dá sustento
Deus da criação.
4 - Louvado sejas ó meu Senhor,
pela irmã água e seu valor,
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preciosa e casta, humilde e
boa, se corre um canto a Ti
entoa.
5 - Seja louvado ó meu Senhor,
pelo irmão fogo e seu calor,
clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte.
6 - Louvado sejas pela irmã terra, mãe que sustenta e nos
governa, produz os frutos,
nos dá o pão, com flores e
ervas, sorri o chão.
7 - Louvado sejas pela irmã
morte, que vem a todos ao
fraco e ao forte, bendito
aquele que a Ti amar, a morte eterna não matará.
8 - Bem-aventurado quem guarda a paz, pois, o Altíssimo o
satisfaz, vamos louvar e
agradecer, com humildade
ao Senhor bendizer.
375 LOUVAI DEUS Ó
CRIATURAS
1 - Louvai Deus ó criaturas, louvai Deus que nos criou. Louvai Deus ó céus e terra, louvai Deus Nosso Senhor.
/Exaltai-O e bendizei-O com
alegria e com amor/!
2 - Louvai Deus, louvai ó lua,
louvai Deus que nos criou.
Louvai Deus, louvai irmão

sol, louvai Deus Nosso Senhor.
3 - Louvai Deus ó mar, ó vento,
louvai Deus que nos criou.
Louvai Deus ó noite, ó dia;
louvai Deus Nosso Senhor.
4 - Louvai Deus aves e flores,
louvai Deus que nos criou.
Louvai Deus ó rios, ó fontes,
louvai Deus Nosso Senhor.
5 - Louvai Deus Anjos e Santos,
louvai Deus que nos criou.
Louvai Deus, ó povos, ó homens. Louvai Deus Nosso
Senhor.
6 - Tudo louve o Pai o Filho, e o
Paráclito também. Tudo louve o Deus Uno e Trino, pelos
séculos, amém.
376 BENDITO SEJAIS
1 - De Deus criaturas e todos
mortais, dizei-Lhe cantando:
Bendito sejais! Ó Anjos celestes que a Deus adorais,
dizei-Lhe cantando: Bendito
sejais!
/Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor:
Bendito sejais/!
2 - Estrelas e lua, e sol que brilhais, dizei-Lhe cantando:
Bendito sejais! Ó noites e
dias, manhãs que raiais, dizei-lhe cantando: Bendito
sejais!
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3 - Ó ventos e nuvens que as
chuvas formais, dizei-Lhe
cantando: Bendito sejais!
Montanhas e vales que o
mundo enfeitais, dizei-Lhe
cantando: Bendito sejais!

AO ESPÍRITO SANTO
378 SIM EU QUERO
Sim eu quero, que a Luz de
Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda, e
não se apague em mim o Seu
fulgor. Sim eu quero que o
meu amor ajude o meu irmão,
a caminhar guiado por Tua
mão, em Tua lei em Tua Luz
Senhor.

4 - Florestas e campos, lavouras, quintais, dizei-Lhe cantando: Bendito sejais! Ó aves
e peixes e os animais, dizeiLhe cantando: Bendito sejais!
5 - Crianças e jovens, ó filhos e
pais, dizei-Lhe cantando:
Bendito sejais! Profetas e
justos, de Cristo sinais, dizei-Lhe cantando: Bendito
sejais!
377

SOU INSACIÁVEL

Desde que Te encontrei nunca mais fui o mesmo, em
tudo mais que procurei, só
achei desilusão. Mas em Ti
descobri o sentido da vida,
perdão e a paz que sarou
minhas feridas. Nada neste
mundo me satisfaz, Te quero mais e mais.
Sou insaciável, na minha
busca por Ti. Desesperadamente Te quero mais e mais.
Não posso passar nenhum
dia sequer sem viver no Teu
amor. Sou insaciável, apaixonado por Ti, meu Jesus.
Te amo, Te quero, Te adoro,
Te espero, Te amo Senhor!

1 - Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver, esta vida singular que
Deus nos dá.
2 - Em minh’alma cheia do amor
de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um resplendor, secreto do Infinito
Ser, há um profundo germinar de eternidade.
3 - Quando eu sou um sol a
transmitir a Luz, e meu ser
é templo onde habita Deus,
todo o Céu está presente
dentro em mim, envolvendome na vida e no calor.
4 - Esta vida, nova comunhão
com Deus, no batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando sempre vai me transformando, até que Cristo seja
todo o meu viver.
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379 VEM COM TEU SABER
1 - Vem com Teu saber iluminar
o meu caminho, vem, qual
sol e luz trazendo o dia com
carinho, vem abrir espaço de
amor pra nossa gente, e faz
da paz, a mais forte corrente.
Que a Tua Luz, venha ascender de amor e graça os corações, irradiando esperança
às multidões. Vem fecundar
hoje a nossa procura, e espalhar, no sonho a ternura.
2 - Traz compreensão que nos
ajuda a entender, para, que
a Tua palavra seja luz no
meu viver, faz, que o amor
possa nossa vida alimentar,
e a justiça, venha em nós
habitar.
3 - Vem, trazer ciência que
constrói a humanidade, vem,
constrói em nós um sonho
de fraternidade, vem, liberta o povo de qualquer dominação, pra livre assim, proclamar libertação.
4 - Sê, no mar da vida, a fortaleza da ternura, vem, ampara os fracos no aconchego da
candura, Sê, toda razão que
move o homem pra ser bom,
e faz de nós, uma entrega,
um dom.

5 - Vem, vem resgatar toda ternura e compaixão, faz acontecer justiça, e paz em nosso chão, mas acorda a vida
para além do horizonte, que
o sonho seja alimentado em
Tua fonte.
6 - Dá, ó Senhor Deus a Tua lei
de amar sem fim, faz, Tua
vontade ser verdade, vida
em mim, vem quero ser tenda para acolher-Te em morada, e ter então, Tua luz na
jornada.
7 - Senhor, vem consagrar, vem
me ungir, me enviar, para, a
Boa Nova aos irmãos anunciar, então os oprimidos, sem
o jugo da cobiça, vão proclamar Teu amor, Tua justiça.
380 EU NAVEGAREI
1 - /Eu navegarei, no oceano do
Espírito, e ali adorarei ao
Deus do meu amor/.
/Espírito, Espírito, que desce
como fogo, vem, como em pentecostes, e enche-me de novo/!
2 - /Eu servirei, ao meu Deus
fiel, ao meu libertador, aquele que venceu/.
3 - /Eu adorarei, ao Deus da
minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação/.
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383 VEM ESPÍRITO SANTO

381 A NÓS DESCEI DIVINA
LUZ
/A nós descei Divina luz/.
/Em nossas almas acendei,
o amor, o amor de Jesus/.
1 - Vós sois a alma da Igreja, Vós
sois a vida, sois o amor. /Vós
sois a graça benfazeja, /Que
nos irmana no Senhor/.
2 - Divino Espírito descei; os
corações vinde inflamar. /E
as nossas almas preparar/,
/para o que Deus nos quer
falar/.
382 ESTAREMOS AQUI
REUNIDOS

Vem Espírito Santo, vem. Vem
iluminar
1 - Nosso encontro vem, iluminar. Nossos caminhos vem,
iluminar. Toda a igreja vem,
iluminar. As incertezas vem,
iluminar.
2 - O SALVAI ALMAS vem, iluminar. Nossa história vem,
iluminar. A humanidade
vem, iluminar. Os confidentes vem, iluminar.
384 VEM ESPÍRITO SANTO
ILUMINAR

1 - Estaremos aqui reunidos;
como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos
unidos, é que o Espírito Santo nos vem.
2 - Ninguém para este vento
passando, ninguém vê, ele
sopra onde quer, força igual
tem o Espírito quando, faz a
Igreja de Cristo crescer.
3 - Feita de homens a Igreja é
divina, pois o Espírito Santo
a conduz, como um fogo que
aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz.
4 - Sua imagem; são línguas ardentes, pois o amor é comunicação, é preciso que todas
as gentes, saibam quanto felizes serão.
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Vem Espírito Santo; iluminar, a nossa vida Espírito
Santo; vem!
Este nosso encontro vem.
Vem iluminar!
Nossa Santa Igreja vem.
Vem iluminar!
Nosso Santo Papa vem...
Esta diocese vem...
Os nossos sacerdotes vem...
Os vocacionados vem...
Todas as famílias vem...
Nosso ministério vem...
O Movimento Salvai Almas
vem...
Nossos confidentes vem...
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ridade Santa que vem nos
guiar, força no caminho que
vamos andar.

385 ESPÍRITO SANTO
DE DEUS
/Espírito, Espírito, Espírito
Santo de Deus/.

388 VEM ESPÍRITO DE LUZ
Vem, Espírito de Luz, Santo
Espírito Divino vem. Fazer a
Mãe de Jesus, ser a nossa
Mãe também.

Vem controlar todo o meu
ser, vem dirigir o meu viver,
o meu pensar, o meu falar, o
meu sentir e o meu agir...
386 ENVIAI O VOSSO
ESPÍRITO
Enviai o Vosso Espírito Senhor! Enviai o Vosso Espírito
Senhor!
E da terra toda face renovai,
e da terra toda face renovai
Bendize minha alma ao Senhor, meu Deus e meu Senhor como Sois grande. De
majestade e esplendor Vos
revestis, e de luz Vos envolveis como num manto.
Quão numerosas ó Senhor
são Vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as Vossas criaturas, bendize minha
alma ao Senhor.

1 - Foi no Seio de Maria, que
Jesus recebeu, a unção que
O faria, Filho só do Pai do
Céu.
2 - E bem junto de Maria, nossa Igreja viu baixar, toda a
força que teria, pra Jesus
anunciar.
389 VINDE ESPÍRITO
DE DEUS
1 - Vinde Espírito de Deus, e
enchei os corações de Vossos fies com Vossos dons;
acendei neles o amor com
fogo abrasador. Vos pedimos.
E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se
o Vosso Espírito Senhor nos
enviais.

387 ESPÍRITO CONSOLADOR
/Vem Santo Espírito Consolador! Acende a chama do
nosso amor/.
Luz do céu que vem para nos
consolar, dom que o Pai
mandou para santificar. Cla-

2 - Vós unistes tanta gente, tantas línguas, numa fé na unidade, pra falar sempre a verdade, e seguir o
Vosso Reino com a mesma
caridade.
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390 BATIZA-ME SENHOR
Batiza-me Senhor, com Teu
Espírito, (3x)
Batiza-me, batiza-me Senhor!
/E deixa-me sentir, Teu fogo
de amor, aqui no coração Senhor/.
Inunda-me Senhor...
Lava-me...Transforma-me...

3 - Feliz do que executa a Sacrossanta Lei. Com fé sempre impoluta, no Onipotente
Rei.
4 - Ó Sacrossanto Guia, fazeime a Lei guardar, para que
eu possa um dia, no Eterno
Reino entrar.
393 CONHEÇO UM CORAÇÃO

391 REVESTE-ME SENHOR (G)
1- Reveste-me Senhor co‘a Tua
Graça, eu quero meu irmão
servir melhor, que Teu Espírito em mim se faça, que eu
possa caminhar no Teu
amor!
Reveste-me Senhor. Revesteme Senhor. Reveste-me Senhor com Teu amor!
2 - Que eu busque em minha
vida a santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração.
Na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação.
392 ESPÍRITO DIVINO
1 - Espírito Divino, acende em
mim a luz. Que faça o meu
destino ser alcançar Jesus.
2 - Sem Ti a lei celeste, não posso discernir. Que o Teu poder me empreste, forças para
cumprir.
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Conheço um coração tão
manso, humilde e sereno
que louva o Pai por revelar
Seu nome aos pequenos, que
tem o dom de amar, que sabe
perdoar e deu a Vida para
nos salvar.
Jesus manda teu Espírito;
Para transformar meu coração.
As vezes no meu peito, bate
um coração de pedra magoado, frio, sem vida aqui dentro ele me aperta não quer
saber de amar, nem sabe
perdoar quer tudo e não sabe
partilhar.
Lava, purifica e restaura-me
de novo, Serás o nosso Deus
e nós seremos o Teu povo,
derrama sobre nós a água do
amor, o Espírito de Deus
nosso Senhor.
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CURA E MEDITAÇÃO
394 Ó CORAÇÃO FERIDO
Ó coração ferido, ó coração
magoado! Olha Jesus do
lado, pronto pra salvar... Ah!
Se Jesus, tão terno, te toca o
coração, brota do teu peito a
fonte do perdão.
1 - Deixa correr o azeite, que
pode te curar, que tua mágoa aceite no sangue mergulhar...
2 - Entrega o teu passado! Desata o que passou! Jesus
crucificado também já se
entregou.
395 VAMOS JESUS
1 - Vamos Jesus passear na
minha vida, quero voltar aos
lugares em que fiquei só,
quero voltar lá Contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir Teu amor a me embalar.

3 - Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam um vazio em minha alma, em meu
viver, toma Senhor meu espaço, Te entrego todo o cansaço, quero acordar com Tua
paz a me aquecer.
396 VOU REPOUSAR (C)
1 - Vou repousar as minhas
mãos nas Tuas mãos Senhor, sem medo de cair, vou
confiar em Ti. Entrego o coração, doença e aflição, estou Senhor em Tuas mãos.
/Renova-me Senhor, renovame Senhor, renova-me com
Teu grande amor/.
2 - Nas Tuas mãos ó meu Senhor, me acalma o Teu amor,
da angústia e depressão, liberta o coração. Entrego a
minha vida e tudo o que passei, eu sei que assim livre
estarei.
Liberta-me Senhor, libertame Senhor, liberta-me com
Teu grande amor!

Cura Senhor, onde dói, cura
Senhor bem aqui, cura Senhor onde eu não posso ir.
2 - Quando a lembrança me faz
adormecer, sabes que a espada de dor entra em meu
ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com Teu abraço, sinto minha alma chorar,
junto de Ti.

Senhor tem piedade, Cristo
tem piedade. Piedade de nós
ó Senhor.
397 NO SEU NOME HÁ PODER
1 - /Jesus, no Seu nome há poder, Jesus, no Seu nome há
poder, o Seu nome é pode-
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roso, Sua glória em toda a
terra. A poder no nome de
Jesus!
2 - O impossível Ele pode realizar, o impossível Ele pode
realizar. O impossível, sim
o impossível; o impossível a
nós, Ele pode realizar./
3 - O impossível Ele já realizou,
o impossível Ele já realizou.
O impossível, sim o impossível, o impossível a nós, Ele
já realizou!

399 PRESENÇA REAL
1 - Deus esta aqui neste momento, Sua presença é real
em meu viver. Entregue tua
vida, e teus problemas, fale
com Deus, Ele vai ajudar
você.
Oh! Oh! Oh! Deus te trouxe
aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh! Oh! Oh! É ele
o autor da fé, do princípio ao
fim, em todos os teus momentos.
/(e) Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo/.

398 DEIXA A LUZ DO CÉU
ENTRAR
1 - Tu anseias eu bem sei a salvação, tens desejos de banir
a escuridão, abre, pois, de
par em par, teu coração, e
deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar,
deixa a luz do céu entrar,
abre bem as portas do teu
coração; e deixa a luz do céu
entrar.
2 - Cristo a luz do céu em ti quer
habitar, para as trevas do
pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar.
3 - Que alegria andar ao brilho
desta luz, vida eterna e paz
ao coração produz, ó aceita
agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar!

2 - Seja qual for o teu problema,
fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a
alegria, Deus é amor, não te
deixará sofrer.
Oh! Oh! Oh! Deus te trouxe
aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh! Oh! Oh! É ele
o autor da fé, do princípio ao
fim, em todos os teus momentos.
400 ORAÇÃO DA CURA
Toca Senhor, toca Senhor,
com Teu amor, com Teu amor.
1 - Tira todo medo, angustia e
aflição, toca nesta alma e
cura o coração.
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2 - Cura da doença que faz o irmão sofrer, toca neste corpo
Jesus com Teu poder.
3 - Tira toda mágoa que faz alguém chorar, tira todo o
ódio, ensina a perdoar.
4 - Cura do pecado e lava com
perdão, faz das nossas pedras um novo coração.
5 - Toca nossos lábios e o nosso interior, vamos Te louvar,
Jesus com muito amor.
401 FELICIDADE CHEGOU
1 - Felicidade chegou, nem sequer se apresentou; foi chegando de mansinho, pelas
frestas que eu deixei quando a porta eu fechei e jurei
não mais amar.

descuidei, Deus entrou com
Seu amor.
402 DEUS DE MILAGRES
1 - Quem é esse que faz o mar
se acalmar, e a tempestade
obedece a Sua voz. Quem é
esse que anda sobre as
águas, e por onde passa tudo
pode transformar. Quem é
esse que todas as coisas
pode ver, e o coração do homem pode sondar. Quem é
esse que cura doenças e o
corpo e a alma pode restaurar.
Seu nome é Jesus, o Filho de
Deus, morreu na cruz em meu
lugar, mas a morte venceu e
ressuscitou, igual ao meu
Deus não há. O meu Deus é
um Deus de milagres, não há
limites para o Seu poder agir.
Realiza o impossível, para Ele
nada é tão difícil, e o maior
milagre já operou em mim.
(E o maior milagre quer operar em ti.)

2 - Esperança chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pelas
frestas que eu deixei no sermão que eu escutei, e lutei
pra não chorar.
3 - Jesus Cristo chegou, nem
sequer se apresentou, foi
entrando de mansinho, pelas frestas que eu deixei, no
irmão que eu ajudei, sem
querer devolução.
4 - Minha vida mudou, minha
paz eu encontrei, e ela veio
de mansinho, pelas frestas
que eu deixei, e porque me

2 - Quem é esse que fecha a
boca dos leões, e na fornalha ardente pode passear.
Quem é esse que ressuscita
os mortos, e uma nova vida
faz o homem experimentar.
Quem é esse que abre as
portas das prisões, e em liberdade faz Seus servos ca-
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minhar. Quem é esse que diz
venho sem demora para minha amada noiva buscar!
403 CONVITE
1 - Sopra um vento sobre o
mundo, vai mexer em fundo
no teu coração. Ele faz tremer as águas vem curar as
mágoas e a solidão. Tu que
sofres deste jeito, abre logo
o peito a consolação, joga tua
noite e reparta a aurora com
o teu irmão.
Cristo te ama! Cristo te chama! E te convida com Ele
morar. Ouve bem isto: quem
chama é Cristo, traz vida
nova pra te transformar.
2 - Não importa teu passado,
tens agora ao lado o teu Salvador; é Jesus que no calvário faz-se solidário com a tua
dor! Clama por Jesus, entrega a tua dor mais cega e
teu amargor. Provarás toda
a doçura e a paz mais pura
do Libertador.

404 MERGULHAR EM TEU SER
1 - Mergulhar em Teu Ser, encontrar-me contigo, meu
maior prazer ser Teu amigo.
Ouvir Tua voz, as batidas do
Teu coração. Fala Senhor,
ensina-me a Tua canção.
2 - Conhecerei e prosseguirei em
conhecer-Te Senhor. Me
lançarei com tudo o que sou,
nas profundezas do Teu
imenso amor.
3 - Te amarei com meu coração,
com todas as minhas forças,
e cantarei louvores a Ti; meu
Deus, meu Redentor.
405 DIA DE ANGÚSTIA
1 - Ouve senhor; as palavras de
afronta. Escuta ó Deus o que
diz o inimigo contra mim. Se
levanta, para intimidar dizendo que o Senhor não me
livrará. Mas uma coisa eu
faço, venho a Ti, e quando
desabo, Te apresento o meu
clamor.

3 - De que vale a tua vida pra
não ser vivida com amor e
paz? E pensar no teu futuro
como um poço escuro onde
afogarás? Só Jesus tem água
Viva, que te reaviva quando
morto estás. Vem! Mergulha
neste rio e do teu vazio te libertarás.
- 121 -

Dia de angústia, de perseguição. Dia de vergonha, mas
sei que meu Deus não é como
os outros, feitos por mãos.
Abre os meus olhos Senhor e
vê, Criador do céu e da terra, salva-nos das suas mãos
agora, que todos saibam que
o Senhor... É Deus.
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2 - Assim diz o Senhor o Deus
de Israel: ouvi filho Meu, a
oração que fizestes a Mim.
Eu defenderei e te salvarei,
por amor de Mim! E a cerca
do inimigo, digo assim; não
corres perigo, zomba dele ó
filha de Sião. Despreza e
zomba do inimigo enquanto
ele foge. Não foi contra ti que
blasfemou, ou levantou a voz
arrogante. Porei um anzol
no seu nariz e um freio em
sua boca. E o farei voltar por
onde veio, e contra ti nenhuma flecha atingirá!
406 AINDA QUE EU FALE
1- Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que
eu fale a língua dos anjos,
serei como bronze que soa
em vão. Se eu não tenho
amor. Amor aos irmãos.
O amor é paciente e tudo crê,
é compassivo, não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é Dom total!
2 - Ainda que eu tenha vigor de
profeta, e o Dom da ciência,
firmeza na fé, ainda que eu
possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor,
de nada adianta.
3 - Ainda que eu doe meus bens
para os pobres, que eu dei-

xe meu corpo em chamas arder, será como sonho, será
tudo em vão, se eu não tenho amor. Amor aos irmãos.
407 SALMO 90
Ao invocar-Me hei de ouvi-lo
e atendê-lo, e a seu lado Eu
estarei em suas dores.
1 - Quem habita ao esconderijo
do Altíssimo, e vive a sombra do Onipotente, diz ao
Senhor: Sois meu refúgio e
proteção, Sois meu Deus no
qual confio inteiramente.
2 - Nenhum mal há de chegar
perto de ti, nem a desgraça
baterá à tua porta; pois, o
Senhor deu uma ordem a
Seus anjos, para em todos os
caminhos te guardarem.
3 - Haverão de te levar em Suas
mãos, para o teu pé não se
ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões
e outras feras.
4 - Porque a Mim se confiou, hei
de livrá-lo e protegê-lo, pois,
Meu nome ele conhece. Ao
invocar-Me hei de ouvi-lo e
atendê-lo; e a seu lado Eu
estarei em suas dores.
408 PARA MIM A CHUVA
1 - Para mim a chuva no telhado, é cantiga de ninar. Mas
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ao pobre meu irmão, para ele
a chuva fria, vai entrando em
seu barraco, e faz lama pelo
chão.

caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor, mas
você fica esquecido e por isso
falta o amor.

Como posso ter sono sossegado, se no dia que passou,
os meus braços eu cruzei.
Como posso ser feliz, se ao
pobre meu irmão, eu fechei
meu coração, meu amor eu
recusei.

4 - Tudo seria bem melhor, se o
natal não fosse um dia, se as
mães fossem Maria e se os
pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus
de Nazaré.

2 - Para mim o vento que assobia, é noturna melodia, mas
o pobre meu irmão, ouve o
vento angustiado, pois o vento este malvado lhe desmancha o barracão.
409 ESTOU PENSANDO
EM DEUS
/Estou pensando em Deus,
estou pensando no amor/.
1 - Os homens fogem do amor,
e depois que se esvaziam no
vazio se angustiam, e duvidam de Você, Você chega
perto deles mesmo assim
ninguém tem fé.
2 - Eu me angustio quando vejo,
que depois de dois mil anos
entre tantos desenganos,
poucos vivem Sua fé, muitos
falam de esperança mas, esquecem de Você.
3 - Tudo seria bem melhor, se
meu povo procurasse nos

410 COMO É BOM LOUVAR
Como é bom louvar ao Senhor
e cantar salmos de louvor ao
nosso Deus!
1 - Anunciar pela manhã Tua
bondade, Tua fidelidade pela
noite adentro.
2 - Com as dez cordas da lira,
com cânticos ao som da cítara.
3 - Pois a Tua criação me enche
de alegria, Senhor. Exulto
ante as obras de Tuas mãos.
4 - Como são grandes, Senhor,
as Tuas obras, quão profundos os Teus pensamentos.
5 - Proclamarei que o Senhor é
justo, Nele, meu rochedo,
não existe o mal!
411 ENTOAI AO SENHOR
1 - Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios foi Ele
quem fez. Sua mão e Seu
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Tenho que gritar, tenho que
arriscar. Ai de mim se não o
faço! Como escapar de Ti,
como calar, se Tua voz arde
em meu peito? Tenho que
andar, tenho que lutar, ai de
mim se não o faço! Como escapar de Ti, como calar se
Tua voz arde em meu peito.

santo braço, a vitória lhe deram de vez.
Então os povos viram o Deus
que nos salvou. Por isso ó terra inteira cantai louvor a
Deus!
2 - O Senhor revelou Seu auxílio, Sua justiça aos povos
mostrou. Recordou-se de
Sua bondade em favor de
Seu povo fiel.
3 - Celebrai o Senhor com a harpa, com a lira e o saltério
cantai. Com tambores, cornetas e flautas, aclamai ao
Senhor, Deus e Pai.
4 - Batam palmas o mar e os
peixes, todo o mundo e o que
ele contém. Que os rios alegres aclamem e as montanhas bendigam a Deus.
5 - Ante a face de Deus alegraivos, Ele vem para nos governar. Guiará com justiça os
povos, na harmonia e na paz
as nações.
412 ANTES QUE TE
FORMASSES
1 - Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia Te consagrei, para ser
Meu profeta dentre as nações Eu te escolhi, irás onde
Eu te envio e o que mando
proclamarás.

2 - Não temas arriscar-te porque
contigo Eu estarei. Não temas anunciar-me porque em
tua boca Eu falarei. Hoje te
dou meu povo para arrancar
e derrubar, para edificar destruirás e plantarás.
3 - Deixa os teus irmãos, deixa
teu pai e tua mãe, abandona
tua casa porque a terra gritando está. Nada tragas contigo porque a teu lado Eu
estarei. É hora de lutar porque Meu povo sofrendo está!
413 O SILÊNCIO
1 - O silêncio está cantando
uma canção de amor e paz!
O silêncio está rezando uma
oração por seu irmão.
Muita gente vive sem amor e
tem solidão, mas aqui nesta
Casa do Senhor, solidão não
existe não.
2 - O silêncio está gritando pedindo paz, gritando amor. O
silêncio está falando põe teu
amor no Teu Senhor.
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Teu nome até zombarem, ainda assim eu não Te deixarei,
e como fez Jacó, eu não Te
deixarei. Se não me abençoares, Senhor eu só vou poder
dormir em paz e só vou descansar se comigo Tu ficares,
meu Deus.

414 SÓ NO SILÊNCIO
1 - Só no silêncio, Deus se revela a você. Só no silêncio entendemos porque, é importante calar, para ouvir a Sua
voz.
/Agora é hora, de silêncio interior, de deixar Cristo falar,
Sua mensagem de amor/.
2 - É fácil encontrar-se com
Deus, é só saber silenciar,
em tudo Ele se faz presente,
até no marulho do mar.
415 VOU FAZER MEDITAÇÃO
Vou fazer meditação, vou
abrir meu coração! A palavra de Jesus vai entrar e será
minha luz.
/Vem, Jesus, vem ao meu coração! Vem bem de mansinho, quero sentir Tua mão/!
416 EU NÃO TE DEIXAREI
1 - Quando só, em pensamento
eu contemplo o Teu poder,
vejo as Tuas maravilhas, vejo
um lindo entardecer. Me
pergunto assim calado: O
que fiz pra merecer, este
amor tão declarado, este dom
que vem de Deus.
Meu desejo é ser leal, meu
desejo é ser fiel, é viver o dia
a dia já sonhando com o céu.
Se amigos me deixarem e do

2 - Só o brilho dos Teus olhos é
capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de
viver. Só Teu abraço tão amigo, é capaz de me envolver no
calor do Teu abrigo onde posso me esconder.

SAGRADO CORAÇÃO
417 CORAÇÃO SANTO
/Coração Santo, Tu reinarás.
Tu nosso encanto sempre serás/.
1- Jesus amável, Jesus piedoso. Rei amoroso, meu Salvador. A Teus pés venho, se
Tu me deixas, sentidas queixas, humilde expor.
2 - Divino Peito, que amor inflama, que em viva chama ardendo estás. Olha esta terra
tão desolada e abrasada, logo
a verás.
3 - Estende, pois, Teu suave
fogo e tudo logo se inflamará. Mais tempo a terra, no
mal sumida, e endurecida,
não ficará.
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uns aos outros como Ele nos
amou. Cada palavra do Sagrado Coração; era um novo
ensinamento de fraterna comunhão.

4 - Teu Sacro fogo, amor ardente, como consente tão
grande mal? Ao Brasil chegue Tua bondade, e a caridade, Rei Divinal!
418 HOLOCAUSTO
VERDADEIRO
1 - Eu Te oferto o dia inteiro,
Coração do meu Jesus, no
holocausto verdadeiro, que
no altar renova a cruz.
2 - Quer na dor, quer na alegria, hei de amar e reparar
junto a Cruz, junto a Maria, para o Teu amor honrar.
3 - Meu orar constante seja,
pelas Tuas intenções, pelo
Papa, pela Igreja, pela
união pelas missões.
419 DURANTE A CEIA
1 - Durante a Ceia, o discípulo do amor, recostou Sua
cabeça sobre o peito do Senhor. E cada impulso do
Sagrado Coração, era um
novo testemunho de acolhida e de perdão.
/E hoje aqui, nesta Santa
Comunhão, novamente pulsa em nós o Sagrado Coração/.
2 - Durante a Ceia, Seu apelo
nos deixou, de amarmos

3 - Durante a Ceia, antes de
enfrentar a Cruz, quis ficar
com Seus amigos, para ser a
Sua Luz. Como alimento o
Sagrado Coração, entre nós
ficou presente neste Vinho e
neste Pão.
420 SALVE DIVINO TESOURO
1 - Salve, salve Divino Tesouro
que dos céus as riquezas
encerra, salve Guia das almas na terra, Coração Divinal do Senhor.
Dá-nos fé, esperança e amor,
Coração de Jesus Redentor.
Coração de Jesus Redentor!
2 - És morada das almas dos
justos; pecadores Te encontram bondoso, És o asilo, És
o alívio, És o gozo, Coração
Divinal do Senhor.
3 - Qual o cervo que ardente
procura, linfa pura nas frescas correntes, vão buscar-Te
fieis penitentes, Coração Divinal do Senhor.
421 POR TODOS SEJA AMADO
1- Somos Senhor; aqui ajoelhados, servos fiéis que querem
Te adorar. A corações aflitos
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humilhados, não deixarás
Jesus de perdoar!
Seja louvado com devoção,
por todos seja amado Jesus
Teu coração.Por todos seja
amado Jesus Teu coração.
2 - Quanto ofendi Teu Coração
Benigno. Quanto também
meu Deus eu já pequei! Do
Teu amor não quero ser indigno: reparação Jesus eu Te
farei.
3 - Ó Bom Jesus feliz é quem
encerra, o Teu amor fiel no
coração. Divino Rei, conserva a nossa terra, Teu Santo
amor a Tua proteção.
4 - Teu Coração do santo amor
ardente, hoje Senhor queremos adorar. Para dizer o que
nossa alma sente, junto de
Ti quiséramos ficar.
422 CORAÇÃO ADAMANTINO
1 - Coração adamantino, Coração que jorra Luz, Coração
do Ser Divino, Coração do
meu Jesus!
Na miséria, no perigo, no sofrer, na tentação. Quem procura encontra abrigo, de Jesus no coração.
2 - Coração todo bondade, Coração todo esplendor. Coração Sublimidade, Coração do
Redentor!

3 - Coração todo clemência, Coração que doce lei! Coração
todo inocência, Vossos filhos
atendei!
4 - Coração Reino dos reinos,
Coração de Amigo e Pai.
Amparai-nos, socorrei-nos,
nossas culpas perdoai!
423 MINHA ALMA ENTOA
UM HINO
1 - Minh‘alma entoa um hino;
em êxtasis de amor. Ao Coração Divino, do Amante
Redentor.
Louvado seja, amado, Dulcíssimo Jesus, /Teu Coração
Sagrado que o amor feriu na
cruz/.
2 - Em célica harmonia, quisera Te exaltar. Exaltem-Te à
porfia; o céu, a terra, o mar!
3 - Ó Coração que a lança cruel
rasgou na cruz. Tu és minha esperança, Tu és a minha luz!
4 - Descei por um instante, da
perenal mansão. Cantai anjos, o Amante, Divino Coração!
424 BEM ALTO PUBLIQUEMOS
1 - Meu coração delira, na mais
doce emoção; celebra a minha lira, o Sacro Coração.
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Bem alto publiquemos, as
graças do Senhor. Só a Ele
consagremos o nosso terno
amor.
2 - Ó Jesus, mais que a lança
feri Teu coração dá-me, pois,
a esperança de obter o Teu
perdão.
3 - Do Santo amor Divino, ao
fogo abrasador, cantai, nações, um hino. Mostrai vosso fervor.
4 - Ó meu Jesus querido, não
posso mais lutar, eu venho
arrependido Contigo me
abrigar.
5 - Pequei, Senhor, perdoa, profunda é minha dor. Esta
alma ao céu revoa, pedindo
o Teu amor.
6 - Prazer, honras, loucuras,
mas, nada me seduz. Eu só
terei venturas no amor de
meu Jesus.
7 - Achei seguro abrigo, ao lado
de Jesus. Não pode o inimigo ferir-me junto à cruz.
8 - Ao terminar a vida, será minha oração, ainda dirigida ao
Sacro Coração.
425 VINDE NOBRES
CAMPEÕES
1 - Vinde nobres campeões, a
Jesus os corações, genero-

sos consagrar, para amor
com amor pagar.
/A Jesus nos consagramos.
Lealdade lhe juramos/.
2 - Salve, ó salve Coração. Que
das chamas no clarão, em
amor Vos abrasais, terno
amante dos mortais.
3 - Essa Chaga bem me diz,
quanto amais a mim que a
fiz. Esse amor com que me
amais, não olvidarei jamais.
426 VINDE GUARDAS
1 - Vinde guardas fervorosos,
consolar o Bom Pastor. E fiéis e generosos consagrar o
vosso amor.
Seja amado, bem louvado de
Jesus o Coração! Adoremos
e lhe demos, glória, amor reparação.
2 - Guarda a todos com ternura, no Seu Doce Coração. De
nenhuma criatura, menospreza a adoração.
3 - Sobre o Vosso transviado,
Vossas graças derramai. A
torpeza do pecado, aos seus
olhos desvendai.
4 - Amoroso Prisioneiro, quanta afronta padeceis. Qual
mansíssimo cordeiro, Vossas
queixas nos fazeis.
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quero vibrar, eu quero cantar, eu quero Contigo viver!

427 LEVANTAI-VOS SOLDADOS
1 - Levantai-vos soldados de
Cristo; para frente, marchai
á vitória. /Desfraldando a
bandeira da glória, a bandeira real de Jesus.
2 - Não nascemos senão para a
luta. De batalha amplo campo é a terra./É renhida, é
constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão/.

3 - Eu ainda não sei rezar, eu
ainda não sei rezar. Eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero falar de Ti. Eu
quero entender, eu quero Te
amar por isso é que eu vim
aqui.
429 A OVELINHA
A ovelinha que se extraviou
e se perdeu, foi encontrada
pelo Bom Pastor e agradeceu. Igual aquela ovelinha
assim também sou eu.

3 - É Jesus nosso Rei soberano,
de vencer dá-nos firme promessa./Seu amor de atrairnos não cessa, nos prepara
Eternal Galardão/.

A ovelinha que fugiu, do seu
rebanho se afastou, mas, o
Pastor não desistiu, e a ovelinha encontrou. No ombro
amigo do Pastor, ao seu lugar ela voltou, esta feliz e tem
amor, e nunca mais se desgarrou.

4 - Sob a sombra da bela bandeira, de Jesus, nosso Rei,
grande e forte. /Lutaremos na
vida e na morte, na certeza de
sempre vencer/.

CANTOS PARA CRIANÇAS
428 EU AINDA NÃO SEI REZAR
1 - Eu ainda não sei rezar, eu
ainda não sei rezar. Eu quero pedir, eu quero louvar, eu
quero Te agradecer. Eu quero Te ouvir eu vim Te falar,
eu quero Te conhecer.
2 - Eu ainda não sei rezar, eu
ainda não sei rezar. Eu quero sentir, eu quero esperar,
eu quero Te bendizer. Eu

430 GLÓRA A DEUS
/Glória a Deus que de tudo
é o Senhor, as crianças falam Dele com amor/.
1 - Louvado seja Deus Ele é nosso Pai, na Sua direção é que
este mundo vai.
2 - E viva Jesus Cristo, Ele é
nosso irmão, o mundo também vai na Sua direção.
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3 - Espírito Divino, que Te amo
vem, é Ele que nos leva em
direção do bem!

1 - O meu é pequeno demais pra
levar todo este amor que eu
tenho para dar ao Teu Jesus.

431 ALELUIA

2 - O meu é criança demais pra
dizer aquilo que eu queria
pra Jesus de Nazaré.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor dissestes um dia,
venham crianças a Mim, Tua
palavra é certeza, alegria e o
Teu amor é sem fim!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
432 EM MIM É TUDO SILÊNCIO
1 - Fala Senhor pela Bíblia, Tu
és Palavra que salva.
Em mim é tudo silêncio, eu
quero ouvir Tua voz.
2 - Fala senhor pela Igreja, é
Tua presença no mundo.

3 - O meu vai crescer devagar,
e se abrir a este amor que eu
quero oferecer ao meu Jesus.
434 EU GRITO QUE DEUS
É SANTO
Santo, Santo, Santo. Santo,
Santo, Santo. /Num mundo
que peca tanto eu grito que
Deus é Santo/.
1 - Eu sinto que o universo com
todos os astros que tem, proclamam que Deus é Santo,
por isso proclamo também.
2 - Jesus é meu amigo, eu sou
Seu amigo também, eu sei
que Ele anda comigo e em
nome de Deus Ele vem.
435 QUEM É QUE VAI

3 - Fala Senhor pela vida, é Tua
vida nos homens.

Quem é que vai? Quem é
que vai? Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é
que vai?

4 - Fala Senhor, pelas coisas,
são Teus sinais de bondade.
433 Ó MÃE DE JESUS MARIA
/Ó Mãe de Jesus Maria, me
empresta, por favor, o Teu
coração/.

1 - Tem muita gente, esperando
por você, a caminhar, esperando por você, todos cantando, esperando por você,
juntos com Jesus, esperando por você.
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Deus é bonito, que tudo é
bonito, e bonito também foi
Jesus, e se os adultos quisessem até que era fácil demais, a gente viver sem rancor se gostasse de fato da
paz! A gente viver sem rancor se gostasse de fato da
paz!

2 - E tem lugar, esperando por
você, para sentar, esperando por você, a barca está,
esperando por você, para
partir, esperando por você.
3 - Jesus está, esperando por
você, com um sorriso, esperando por você, a caminhar,
esperando por você, com a
multidão, esperando por
você.
4 - A Sua mão, esperando por
você; a acenar, esperando
por você; chamando vem,
esperando por você; de coração, esperando por você.
436 O MEU CORAÇAO
SE ALEGRA
1 - O meu coração se alegra no
Senhor, me sinto feliz e canto o Seu amor:
/Tra-la, la, la,la, eu não vou
só;
tra-la, la ,la la, eu vou com
Deus/.
2 - Aos outros direi o que Ele fez
por mim. Pra casa irei feliz,
cantando assim:
3 - Ninguém fique só, vamos nos
dar as mãos. E venham cantar comigo este refrão.
437 DEUS É BONITO

2 - Pus-me a sorrir ao ouvi-la,
não sei se devia sorrir, pois
tudo é bonito e Deus é bonito, e bonito é a gente sentir,
que o coração das crianças
entende que a paz é melhor.
Melhor é viver sem rancor e
trilhar os caminhos do amor!
Melhor é viver sem rancor, e
trilhar os caminhos do amor!
438 QUANTAS VEZES
1 - Quantas vezes eu não fiz o
meu irmão feliz!
/Perdão Senhor, perdão Senhor/!
2 - Quantas vezes por preguiça
não rezei a Deus.
3 - Quantas vezes com papai e
com mamãe teimei.
4 - Quantas vezes na escola eu
não estudei.
5 - Quantas vezes meus amigos
eu não desculpei.

1 - Uma criança me disse: seus
olhos brilhavam de luz. Que
- 131 -
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pel nas suas mãos, tarefa
escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: O que é preciso para ser
feliz?

439 GLÓRIA A DEUS NO CÉU
/Glória a Deus no céu. Ô, ô.
Entre nós amor e paz. Ô, ô/.
1 - Porque Deus é nosso Pai, e
do mundo criador, canta o
nosso coração, glória e louvor.

Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. /Sentir o que Jesus sentia, sorrir
como Jesus sorria, e ao chegar
ao fim do dia sei que eu dormiria
muito
mais
feliz.

2 - Porque Deus é nosso irmão
e dos homens Salvador, canta o nosso coração, glória e
louvor.
3 - Porque Deus é só amor, força e vida do cristão, canta o
nosso coração, glória e louvor.
440 CRIANÇA FELIZ
Criança feliz, feliz a cantar.
Alegre a embalar seu sonho
infantil. Ó meu Bom Jesus
que a todos conduz, olhai as
crianças do nosso Brasil.
Crianças com alegria, igual
a um bando de andorinhas,
viram Jesus que dizia: Vinde a Mim as criancinhas.
Hoje no céu um aceno, os
Anjos dizem: Amém, porque
Jesus Nazareno, foi criancinha também!

2 - Ouvindo o que eu falei ela me
olhou, e disse que era lindo
o que eu falei. Pediu que eu
repetisse, por favor, e não
falasse tudo de uma vez. E
perguntou no meio de um
sorriso: O que é preciso para
ser feliz?
3 - Depois que eu terminei de
repetir, seus olhos não saiam do papel, toquei no seu
rostinho ela sorriu, pediu
que ao transmitir fosse fiel.
E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim:
442 PRESTE ATENÇÃO

441 UM DIA UMA CRIANÇA ME
PAROU

1 - Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus
olhos a sorrir, caneta e pa- 132 -
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1 - As crianças quando riem,
nos falam do Reino de Deus.

444 JESUS CRISTO NÃO VAI PASSAR

2 - As crianças quando choram,
nos falam do Reino de Deus.

Jesus Cristo não vai passar
– 3 x Porque? Está dentro do
meu coração.

3 - As crianças quando brincam,
nos falam do Reino de Deus.

/O fogo cai, cai, cai, os males
saem, saem, saem
E nós que cremos louvamos
ao Senhor/.

4 - As crianças quando cantam,
nos falam do Reino de Deus.
443 TEM ANJOS VOANDO
1 - Se acontecer um barulho
perto de você, é um Anjo chegando para receber, suas
orações e levá-las a Deus.
Então abra o coração e comece a louvar, sinta o gozo
do Céu se derramando no
Altar, e o Anjo já vem com a
resposta nas mãos.
Tem, Anjos voando neste lugar, no meio do povo, encima
do altar, subindo e descendo
em todas as direções. Não sei
se a Igreja subiu, ou se o Céu
desceu, só sei que está cheio
de Anjos de Deus, porque o
próprio Deus esta aqui.
2 - Quando os Anjos passeiam
a Igreja se alegra, ela canta,
ela chora, ela ri e congrega,
abala o inferno e dissipa o
mal. Sinta o vento das asas
dos Anjos agora, confia irmão, pois chegou sua hora,
a benção chegou e você vai
levar.

O Espírito...O Evangelho... A fé...
A Esperança... O Amor...
445 NÃO PODE SER TRISTE
/Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não
pode ser triste um coração
que ama Deus/.
/Por isso eu canto, canto aleluia: não pode ser triste um
coração que ama Deus/.
446 O NOME DE JESUS
É DOCE
O nome de Jesus é doce, traz
gozo, paz e alegria, cantando esta melodia: Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, subindo, subindo para o céu eu
vou, tristeza não vai comigo,
porque Jesus já me libertou.
/Joguei a tristeza fora, e em
paz agora contente estou/.
447 A FORMIGUINHA
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/Veja que mistério glorioso,
uma formiguinha ensinando
um preguiçoso/.

6 - A jibóia ta olhando pro meu
lado, e eu não olho pra não
ser enfeitiçado.

Deus não quer, preguiçoso
em Sua obra (3x).

7 - A jibóia faz um ano que não
come, mas comigo ela não
mata sua fome.

Porque senão... O tempo cobra
448 O TELEFONE DO CÉU
/O telefone do céu; é a oração, quem quiser discar, é de
joelho no chão, disque uma
vez; duas ou três. E se não
atender, disque outra vez/.

450 CORAÇÃO ESTÁ BATENDO
1 - Coração esta batendo aqui,
por mim por ti, no silencio
escuto a Sua voz, bater por
nós.
Outro coração maior do que o
meu. Outro coração maior do
que o teu, bate sempre com
amor de Pai, por todos nós.

449 A JIBÓIA
1 - A jibóia me falou que ta com
fome, ta com fome faz um
ano que não come.
/Foi falando e foi abrindo sua
goela, e é por isso que eu não
chego perto dela/.
2 - A jibóia me falou que me
admira, mas eu acho que ela
disse uma mentira.
3 - A jibóia me falou que não
quer briga, ta com fome, mas
quer ser a minha amiga.

2 - Coração está chorando aqui,
por mim, por ti, no silencio
escuto a sua voz, chorar por
nós.
Outro coração maior do que o
meu. Outro coração maior do
que o teu, bate sempre com
amor de Irmão, por todos nós.
3 - Coração está sorrindo aqui,
por mim, por ti, no silencio
escuto a sua voz, sorrir por
nós.

4 - A jibóia me pediu um grande abraço, ela pensa que sou
bobo e sou palhaço.
5 - A jibóia me falou que não me
aperta, mas eu acho que a
jibóia é muito esperta.

Outro coração maior do que o
meu. Outro coração maior do
que o teu, bate sempre com
amor de Mãe, por todos nós.
4 - Coração está dizendo adeus,
por mim por ti, no silencio
escuto a sua voz: adeus por
nós.
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CANTOS DIVERSOS

pode chegar. Então você vai
tomar Meu lugar, na casa do
Pai pedir para entrar.

451 A PAZ ESTEJA CONTIGO
/A paz esteja contigo, a paz
esteja comigo, a paz esteja
com ele, com ela e com todos os irmãos/.
Como Jesus pediu, como
Jesus orou, como Jesus nos
ensinou.
Paz, paz, paz na nossa Igreja, paz na terra, em toda parte e assim seja.
/Paz pra você que tem Jesus
no coração, paz pra você que
é meu amigo e meu irmão/.
452 DÊ-ME ACOLHIDA
1 - Eu chego a sua porta, cansado e com frio, você nem se
importa e faz que não viu...
O seu sentimento repete a
imagem do meu nascimento, sem casa e hospedagem.
/Abra sua porta, dê-me acolhida, tenho amor de uma
vida pra dar a você/.
2 - No irmão viajante, voltei ao
seu lar. Você hesitante não
quis me hospedar. À noite
me viu voltando sozinho,
você se omitiu, negou seu
carinho.
3 - Tomara que o amor lhe faça
lembrar que o dia da dor lhe

453 LENTA E CALMA
1- Lenta e calma sobre a terra,
desce a noite, foge a luz. /
Quero agora despedir-me.
Boa noite meu Jesus/!
2 - Ó Senhor dai-nos a benção,
e do mal que nos seduz, /A
meus pais e a mim guardaime, boa noite meu Jesus/!
3 - Em silêncio no Sacrário, rósea chama treme luz, /e suave cantam os Anjos, boa
noite meu Jesus/.
4 - Coração quem dera fosse,
lamparina ardente luz, /porque então eu não diria, boa
noite meu Jesus/.
5 - A Teus pés o Virgem Pura,
peço a benção Maternal, /
boa noite Mãe querida, boa
noite meu Jesus/!
454 LIBERDADE VEM E CANTA
1 - Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem,
canta com alegria o escondido amor que no peito tem. /
mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher/.
2 - Liberdade vem e pisa, este
firme chão de verde ramagem, canta louvando as flo-

- 135 -

LIVRO DE CANTOS

res que ao bailar do vento
trazem sua mensagem. /
mira estas flores, abraço
aberto pra te acolher/.
3 - Liberdade. Liberdade, és o
desejo que nos faz viver. És
o grande sentido de uma
vida pronta para morrer.
Mira o nosso chão, banhado
em sangue pra reviver. Mira
a nossa América banhada
em morte pra renascer.
455 DEIXA-ME SER JOVEM
/Deixa-me ser jovem, não me
impeça de lutar, pois, a vida
me convida uma missão realizar/.
1 - Deixa-me ser jovem, ser livre pra sonhar. Não reprima, não reprove o meu jeito
de amar. Fazer também história e não ser ignorado.
Preservar os meus valores e
não ser massificado.
2 - Muitos jovens, sem saber,
esbanjaram sua idade. Alienados, se entregaram aos
dragões da sociedade. Não
me sinto revoltado, mas,
quero me explicar: de tanto
ser explorado, eu me pus a
protestar.
4 - Não nasci para servir, como
peça de engrenagem nem ser
coisa que se vende, ou se

compra com vantagem.
Quero ser considerado como
“ser”, filho de Deus. Realizar
os meus anseios, cada vez
sendo mais eu.
456 NINGUÉM PODE PRENDER
1 - Ninguém pode prender um
sonho, ou impedir alguém de
sonhar. Ninguém, pode cortar a esperança de um povo
sofrido a lutar. Ninguém
pode abafar o grito do oprimido clamando Javé. Deus
que salva e liberta o Seu povo
é que ergue o caído e alimenta sua fé.
/Ô, ô, ô; ô, ô. La, laia, la, laia,
laia/.
2 - Todo o sonho alimenta a
história,e a vitória do povo a
chegar, vamos juntos que
neste caminho, ninguém sobra ou fica pra traz. Para ver
este mundo florindo, criança sorrindo sem ódio e sem
dor, é preciso cuidar bem da
vida, pois, vida sofrida se eleva em clamor.
3 - Ninguém pode prender um
sonho, como a luz do sol que
nasceu. Ele brilha inventando caminhos, e desvela o que
a noite escondeu. Ninguém
pode abafar o grito de quem
sofre de tanto suor, pelo pão,
pela paz e a justiça e anda a
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nhos. De colores, de colores
são todas as flores são os
passarinhos. De colores, de
colores é o arco-íres caminho
de luz! Venham todos que
este é o caminho cantemos
louvores ao Cristo na cruz.
Venham todos que este é o
caminho cantemos louvores
ao Cristo na cruz.

procura de um mundo melhor.
457 O BEM MAIOR
1 - Quem conheceu um amigo
jamais morrerá, pois, os amigos são um pedaço do céu.
É como ser uma flor no quintal, desapegada ao chão floresceu, quem conheceu um
amigo, descobriu o seu
Deus.
Mas o bem maior; é ter
peito um jeito sincero de
dar, é deixar o coração,
abrir direito do jeito que
guém, precisar.

Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida e desperta
na fé ardorosa de ser bom
cristão. Todos juntos de
mãos dadas nas mesmas estradas eu sou teu irmão. De
mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão!

no
se
se
al-

2 - Quem aceitou um amigo
para caminhar, sente que
não vai cair no espinho da
flor. É como ter descoberto
o amor, ter encontrado um
conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da
dor.

459 DE COLORES

3 - Quem acolheu um amigo
encontrou a paz; não há discórdia no mundo ninguém
sabe mais. Não há perigo
nem guerras, todos são filhos
do mesmo Pai. Quem aceitou um amigo não morre jamais.
458 DE COLORES
De colores, de colores é a
primavera florindo os cami- 137 -

De colores, de colores se visten los campos ela primavera. De colores, de colores são
los padjaritos que vienos de
fuera. De colores, de colores
helo arco ires que vienos lucir, é por esto los bravos
amores de mutchos colores
se gustam a mi. É por esto
los bravos amores de mutchos colores se gustan a mi.
Canta el galo, canta el galo
com el kiri, kiri, com el kiri,
kiri. La Galina, la Galina com
el cara, cara, com el cara,
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cara. Los poluelos, los poluelos com el piu, piu, com el
piu, pau. Vaias lios com el
kiri, kiri, com el cara, cara,
com el piu, pau. Vaias lios
com el kiri, kiri, com el cara,
cara, com el piu, pau.
460 ORAÇÃO DA FAMÍLIA
1 - Que nenhuma família comece em qualquer de repente,
que nenhuma família termine por falta de amor. Que o
casal seja um para o outro
de corpo e de mente, e que
nada no mundo separe um
casal sonhador.
2 - Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte,
que ninguém interfira no lar
e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte, que eles
vivam do ontem no hoje em
função de um depois.
3 - / Que a família, comece e
termine sabendo onde vai, e
que o homem carregue nos
ombros a graça de pai, que
a mulher seja um céu de ternura aconchego e calor, e
que os filhos conheçam a força que brota do amor/.
/Abençoa Senhor as famílias;
amém.
Abençoa Senhor; a minha
também/.

4 - Que marido e mulher tenham força de amar sem
medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar
seu perdão, que as crianças
aprendam no colo o sentido
da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do
pão.
5 - Que marido e mulher, não
se traiam nem traiam seus
filhos, que o ciúme não mate
a certeza do amor entre os
dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior
brilho, seja firme esperança
de um céu aqui mesmo e
depois.
461 COMO É BOM TER
FAMÍLIA
1 - É no campo da vida, que se
esconde um tesouro, vale
mais do que o ouro, mais que
a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui.
O amor mora ali e se chama
família.
Como é bom ter a minha família, como é bom, vale a
pena vender tudo o mais para
poder comprar, este campo
que esconde um tesouro que
é puro Dom, é meu ouro, meu
céu, minha vida, meu lar/.
2 - Até mesmo o céu, desejou
ser família, para que a famí-
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lia desejasse ser céu, nela se
faz a paz, no ouvir no falar e
na arte de amar, o amargor
vira mel.
3 - Na família a mentira, não se
dá com a verdade, e a fidelidade, sabe o peso da cruz,
porque lá há amor, há renúncia há perdão, há também
oração, e o chefe é Jesus.
4 - Surgem falsos brilhantes,
enganando as famílias. Tão
sutil armadilha de um doce
sabor. A riqueza maior é de
Deus a presença, na saúde
ou doença, na alegria ou na
dor.

3 - Nossa prece ó Senhor é também pelos nossos vizinhos.
Por quem vive, caminha e
trabalha conosco Senhor.
Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados; vivam iluminados.
463 CASA NA ROCHA
1 - Vocês construíram a casa na
rocha, sobre a rocha do
amor, parabéns! Vocês construíram a história com a benção do Senhor, parabéns!
Por isso chegou este dia tão
feliz e de tanta alegria.
/Como é bonito um amor que
nunca envelhece, que nunca
se esquece da fonte, da fonte
do amor. como é bonito um
casal que ouve a palavra; Em
Deus encontrou a verdade,
vida verdade e amor/.

462 ILUMINA
1 - Minha prece de pai é que
meus filhos sejam felizes,
minha prece de mãe é que
meus filhos vivam em paz.
Que eles achem os seus caminhos; amem e sejam amados, vivam iluminados.
Ilumina, ilumina; nossos pais,
nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina; cada passo de
nossas famílias!
2 - Minha prece ó Senhor, é também pelos meus familiares;
minha prece ó Senhor é por
quem tem um pouco de nós.
Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados.

2 - Vocês entenderam que fidelidade tem consigo a cruz,
parabéns! Mas nunca perderam o rumo, pois, na fé há
sempre luz, parabéns! Por
isso chegou este dia tão feliz
e de tanta alegria.
464 SANTUÁRIO DA FAMÍLIA
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1 - Deus nos criou vocacionados
para a vida que, na família,
tem sua base principal; pois
é ali que a sociedade é construída e realiza seu projeto
original.

ver a esperança, praticar a
fé em Cristo Senhor. Por isso
eu rezei, por isso eu amei. É
na família que se vive a fé,
que se louva a Deus, que se
vive o amor.

2 - Nossos valores, na família
cultivados, vão aumentando
a nossa humana qualidade.
Pela justiça dos direitos respeitados , construiremos
uma nova humanidade.

466 ORAÇÃO PELO PASTOR (C)

3 - Pais e filhos, caminhando de
Mãos dadas, hão de buscar
com esperança um tempo
novo; onde a razão da vida
humana é preservada, na
identidade cultural de cada
povo.
465 MEU LAR
Meu lar é um lugar de viver
e dialogar. Meu lar é um lugar de conviver e de amor.
1 - É na família que se chora e
canta, que se sofre e vive a
mesma dor. É na família que
se canta alegre, a canção da
vida, a canção do amor. Por
isso eu cantei, por isso eu
chorei. É na família que se
canta alegre, que se sofre a
vida, que se canta o amor.
2 - É importante a presença
amiga, a presença viva do pai
e da mãe. É importante vi-

1 - Ele sabe fazer-se pequeno,
vive de profetizar. Tem um
jeito tranqüilo e sereno, tem
o Teu jeito de amar.
Abençoa Senhor; o nosso
Pastor; abençoa Senhor este
homem de paz. E faz com que
ele não canse jamais, e faz
com que ele não canse jamais.
2 - Ele vive a servir os pequenos,
vive a nos incentivar. Não
permite que fique por menos,
tudo o que deve mudar.
Ele tem uma paz tão inquieta, vive a se preocupar. Quer
o povo a caminho da meta,
quer ver o povo chegar.
3 - Ele é pai, é irmão é amigo;
nunca tem tempo pra si. De
seus braços armou um abrigo, conduz o povo em Ti. Seu
anseio é sentir que a justiça; aconteceu entre nós.
Quer o povo sem dor, sem
cobiça, é voz de quem não
tem voz.
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467 PASTOR DO POVO SANTO
1 - Pastor do povo santo, Senhor
vieste ser. Enxugas o meu
pranto, renovas meu viver.
/Ouvi Tu me dizeres, que
eras meu Pastor, deixei meus
afazeres, pra Te seguir Senhor/.
2 - Aclaras minha vida, com a
luz do Teu olhar. A Tua mão
erguida, conduz meu caminhar.
3 - Seguindo o Teu caminho,
meus passos firmes vão. Não
ando mais sozinho, nem sofro solidão.
468 VÓS SOIS MEU PASTOR
Vós sois meu Pastor ó Senhor,
nada me faltará se me conduzis.
1 - Em verdes pastagens feliz eu
descansei, em Vossas águas
puras eu me desalterei.

5 - A luz e a graça Vossa sem fim
me seguirão, e os céus em
recompensa, um dia me darão.
469 O SENHOR É MEU
PASTOR (C)
/O Senhor é meu Pastor e
nada, nada me faltará/.
1 - Já me deu o suficiente nesta
vida, não peço mais. / Já me
deu o suficiente, Já me deu
o suficiente, Já me deu amor
e paz/.
2 - Por caminhos pontilhados de
perigo, vou sem temor. /Sei
que Deus está comigo, sei
que Deus está comigo, Sei
que Deus é Meu Pastor/.
3 - Tua Voz e Teu cajado me
conduzem: estou em paz./
Só Te peço em confiança, que
me dês perseverança, não Te
peço nada mais/.
470 SER SACERDOTE

2 - No vale das sombras o mal é
vão temer. Se Vos tenho a
meu lado, por que desfalecer?
3 - Pusestes minha mesa para o
festim real. Ungistes-me a
cabeça, com óleo divinal.
4 - Transborda em minha taça
um misterioso vinho consolo e alimento ao longo do caminho.

Ser sacerdote é estar revestido, de iguais poderes tal qual
Jesus. É ter a mesma missão
divina de sal da terra e do
mundo luz.
1 - Ser Sacerdote é ouvir um dia,
nas horas calmas da reflexão, uma suave e doce harmonia, que diz baixinho no
coração: segue–me filho.
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2 - Ser Sacerdote é abrir as portas, da fé a uma alma de pecador, pelo batismo das almas mortas, trazer a vida do
santo ardor, de Jesus Cristo.
3 - Ser Sacerdote é trazer nos
lábios, o Verbo Augusto
d’alma verdade, falar em
nome de Deus aos sábios,
com a mesma força de autoridade, como Jesus.
4 - Ser Sacerdote, magnificência, que as almas grandes
seduz e encanta, fazer de
toda a sua existência, uma
hóstia pura, vívida e santa,
para Jesus.
471 BATISMO SANTO
1 - Pelo batismo, todos renascemos por meio da água, na
qual mergulhamos, pela palavra que Deus nos dirige no
Filho amado a quem todos
amamos.

que a infidelidade? Se a
mesa é a mesma, o Pai é um
só, e o Pão de todos, vivamos
em comunidade.
4 - Já renascidos pelo sacramento, viver no Espírito eis
o compromisso; testemunhando o Cristo em nossa
vida, a nossa fé se mostra no
serviço.
472 CHEGOU DE UMA
LONGA VIDA
1 - Chegou de uma longa vida e
se apelidou João; saiu pelas
avenidas, falando em libertação. Trazia um sorriso amigo, no rosto de quem viveu,
Seu Deus era o Seu amigo e
nenhum perigo João temeu,
e deste velhinho amigo até
hoje o mundo não se esqueceu.
Vamos brincar de novo, como
brincou João, vamos amor o
povo, como João amou. Vamos sonhar de novo, como
João sonhou. /E pode ser que
um dia este mundo escuta o
que João falou./

Batismo Santo, que nos consagras, templos do Espírito,
nas Santas Águas.
2 - Pelo batismo nos tornamos
filhos; filhos daquele que é
de todos Pai; filhos no Filho,
somos pois irmãos na mesma fé, na dignidade iguais.
3 - Se irmãos porque tanta desigualdade? Cristãos, por-

2 - Viveu como quem caminha,
sabendo por onde vai. Sabia de onde vinha, de um
povo que busca o Pai. Trazia
tanta esperança, num rosto
de quem plantou, que o
mundo se fez criança quan-
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do a lembrança de João brotou. E um sopro de primavera fez nova era onde João
pisou.
3 - Partiu como quem vivia no
risco de acreditar, e mesmo
ao partir dizia, é tempo de
caminhar. Deixou como testamento, Seu jeito de ser irmão, agora a qualquer momento meu pensamento de
perde em João, talvez eu
também aprenda a sonhar
Seu sonho de um mundo irmão.

pitado Paulo, mas não padeceu em vão.
5 - Pelos séculos afora, torturaram milhões de cristãos, e
acontece ainda hoje, pra Tereza, pro Zé e pro João.
474 POR CAUSA DA PALAVRA
1 - Se não me deixarem falar eu
cantarei, se não me deixarem
cantar eu gritarei. Se não me
deixarem gritar eu gesticularei...
Mas, não há nada neste mundo que me impedirá, de proclamar a palavra do Senhor,
de proclamar a palavra do
Senhor!

473 POR PREGAR UM
NOVO REINO
1 - Por pregar um Novo Reino,
acabaram na prisão. Mesmo assim não se calaram,
nem o Pedro e nem o João.
De coragem revestidos, proclamaram Seu amor. Torturados e oprimidos, não negaram Seu Senhor.
2 - Por querer fazer história,
acabou numa prisão, pelo rei
foi degolado, e o seu nome
era João.
3 - Por querer levar adiante, o
projeto de Jesus, houve alguém chamado Pedro, que
também morreu na cruz.
4 - Por fundar comunidades, e
uma nova religião, foi deca-

2 - Se alguém me obrigar a calar, resmungarei. Se não me
deixar resmungar, escreverei. Ser não me deixar escrever eu gesticularei...
3 - Se não me deixarem pregar,
eu pregarei. E se não puder
mais falar agitarei. Se for
impossível agir ao menos rezarei...
475 ANUNCIA-ME
1 - Anda no pecado,o Meu povo
escolhido, não encontro sequer um coração contrito.
Dize-me o Senhor: Vai falar
por Mim, anuncia-Me. Vai
falar por Mim, anuncia-Me!
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2 - Eu não sei falar, sou apenas
uma criança. Há, eu não sei
falar sou apenas uma criança. Tenho medo Senhor!
Vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim,
misericórdia.
3 - Tens a vocação, de não calar a Minha voz. Vamos coragem, grita Meu amor entre as nações. Dize-me o Senhor: Vai falar por Mim,
anuncia-Me. Vai falar por
Mim, anuncia-Me!
4 - Tão pequeno sou, até um só
mistério. Como falar Senhor,
de um Deus tão grande e
belo. Tenho medo Senhor,
vem falar por mim. Misericórdia. Vem falar por mim,
misericórdia.
5 - Não há o que temer, Sou Eu
quem falarei em ti. Não há o
que temer, Sou Eu quem falarei em ti, pois, estou contigo para te livrar. Confia em
Mim. Para te livrar, confia
em Mim.

1 - Deixas teu povo e por caminhos cansativos, tão corajoso, e pelo mundo tu vais.
Não levas ouro, mas, tens o
dom da verdade. Plantas justiça, pra outros colherem paz!
2 - És peregrino e pelas terras
andejas, deixas certezas
quando as verdades tu dizes.
Embora cubram teu caminho quando tu passas, sabes que o preço é ser pregado na cruz.
3 - Tua palavra fere mais os poderosos, pois, sempre o fraco é que sofre a opressão.
Dizendo hoje o Cristo disse
outrora, maior riqueza está
dentro do coração.
477 QUERO OUVIR TEU
APELO (E)
1 - Quero ouvir teu apelo Senhor; ao Teu chamado de
amor responder, na alegria
Te quero servir, e anunciar
o Teu reino de amor.
/E pelo mundo eu vou, cantando o Teu amor, pois disponível estou, para seguir-te
Senhor.

Vai! Confia em Mim! anuncia-me! Vai...
476 QUANTO É GRANDE
/Vai, meu amigo, vai meu irmão, vai falar do evangelho.
Quanto é grande tua missão!

2 - Dia a dia Tua graça me dás,
nela se apóia o meu caminhar, se estás a meu lado
Senhor, o que então poderei
eu temer/?
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gano: aprendi o que é amar.
Vou doar-me em comunhão
com meu Deus e com os irmãos, o Novo Reino anunciar.

478 BAGAGEM DO AMOR
1 - Eu já tinha procurado tanta
coisa importante, que mudasse a minha vida. Muitas
delas encontrei, muita coisa
aproveitei, mas de nada adiantou.
Eu tentava abafar, eu tentava esquecer, o que Cristo me
dizia. Sua voz me perseguia,
o coração me ardia, por onde
é que eu fugiria?
Eu vou viver por Jesus Cristo, e não importa o que virá.
Pois, decidi por Seu amor, eu
vou viver com meu Senhor.
Pois, decidi por Seu amor,eu
vou viver com meus irmãos.
2 - Até que um dia eu parei, comecei a refletir: O que estou
fazendo aqui? Minha vida é
incoerente, eu não posso ir
pra frente, por um lado vou
seguir. Eu larguei tudo o
que tinha, a bagagem que
levava, e pro alto eu olhei.
Decidi por meu Senhor, a
bagagem do amor, é o novo
fardo que agarrei.
3 - Não consigo explicar, o que
foi que aconteceu, mas por
dentro eu mudei. Tudo está
tão diferente: germinou nova
semente, de alegria transbordei! Retornei ao cotidiano, estou certo, não me en-

479 É PRECISO TRABALHAR
É preciso trabalhar, em favor
do meu povo, é preciso trabalhar, pra construir um mundo
novo.
1 - Quero pão, quero paz na minha mesa, vela acesa para
Te agradecer, pois a fome
não espera, com certeza, e o
trabalho me falta, por que ?
2 - É grande a messe do Senhor,
é preciso que a gente vá colher fazer daqueles que vivem sem amor, ter esperança e trabalho para viver.

SANTOS DIVERSOS
480 JOSÉ FELIZ ESPOSO
1 - José, feliz esposo, da Virgem
Mãe de Deus, /com Teu favor valioso; ampara os filhos
Teus/.
2 - Entre os varões mais santos,
Tu só foste escolhido, /por
guarda fidelíssimo do Redentor nascido/.
3 - Banhado em terno pranto;
tiveste aos mandos Teus, /
submisso o Rei da glória. O
Criador dos céus/.
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4 - Tão grandes profecias, em Ti
se efetuaram, /a Ti o sol e a
lua, humildes se inclinaram.

Vem cuidadoso, quando eu
morrer, /Pai carinhoso me
defender/.

5 - Morreste nos amplexos, da
Virgem Tua Esposa, /e do
Divino Filho. Oh! Morte venturosa/!

2 - E se acaso a consciência, eu
trair com atos meus, nessa
tristonha ocorrência, por
minha alma roga a Deus.

6 - Chegando-me terrível, a última agonia, /oh vinde em
meu socorro, Jesus, José e
Maria/.

3 - Fica junto do meu leito, Glorioso São José, reanima no
meu peito, confiança, amor
e fé.

481 VINDE ALEGRES

483 HOMEM JUSTO

1 - Vinde alegres cantemos, a
Deus demos louvor. A um
Pai exaltemos, sempre com
mais fervor.

1 - São José, homem justo e
bondoso, tão humilde, se fez
servidor. O silêncio fiel de
Sua vida, fala sempre da
ação do Senhor.

São José, a Vós nosso amor,
Sede o nosso bom protetor.
Aumentai o nosso fervor.
2 - Vós esposo preclaro, amantíssimo Pai. Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai.
3 - José por um decreto, de
Deus o Criador. Desposaste
discreto, a Mãe do Salvador.
4 - Quis o Verbo Divino, dar-Vos
nome de Pai. Um glorioso
destino, para nós impetrai.
482 MEU PAI QUERIDO
1- São José, meu Pai Querido,
não recuses proteção: quando meu corpo abatido, da
morte sentir a mão.

Que possamos viver envolvidos, com José na história de
Deus; realizando a missão
recebida, que o Senhor confiou para os Seus.
2 - Aceitando ser Pai Adotivo,
compreendeu a missão de
Maria. Pela fé aceitou este
apelo que o amor do Senhor
Lhe fazia.
3 - Sua história, tão cheia de riscos, incertezas e perseguição, é história dos comprometidos, que se engajam na
libertação.
4 - São José, tão humano e presente, do trabalho fazia oração. É da Igreja modelo de
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vida, protetor e incentivo do
cristão.
484 UM HOMEM CHAMADO
JOÃO
1 - Um dia na Galiléia, um homem chamado João, /falava com ternura de amor aos
Seus irmãos/.
Seu rosto resplandecia a paz
que Ele trazia. /fazei penitência, sempre, sempre João
dizia/.
Viva João Batista! Viva o Precursor! /Porque João Batista,
anunciava o Salvador/!
2 - Às margens do Jordão, João
batizava o povo, /dizendo
que Deus viria, instaurar um
Reino Novo/.
Às vezes João zangava, com
os duros de coração, /dizendo que já estava muito perto
a salvação/.
485 SANTO ANTÔNIO
1 - Santo Antônio, que estás
junto de nós, nos ajuda a
plantar mundo novo, /onde
a paz a justiça e a verdade,
sejam força e esperança do
povo/.
2 - Santo Antônio, presente na
luta de quem parte na busca do pão, /que o suor derramado cultive a semente do
reino de irmãos/.

3 - Santo Antônio do povo sofrido, vem mostrar novo tempo
florir, /onde tudo será partilhado, nova era de um povo
a sorrir.
4 - Santo Antônio, em Teu rosto de pobre, brilha a paz do
Menino Jesus, /Deus Criança, esperança do povo,
nossa força do céu nossa
luz/.
5 - Santo Antônio, que em gesto e palavra, foste sempre um
louvor a Trindade, /És bendito de Deus e do povo, que
proteges no amor caridade.
486 JUBILOSOS VOS
SAUDAMOS
/Santo Antônio, rogai por
nós/.
1 - Jubilosos Vos saudamos,
grande servo do Senhor.
Santo Antônio nesta vida
Sois o nosso protetor.
2 - Entre Santos que já reinam,
gloriosos lá no céu, Sois
constante dispenseiro, dos
mais ricos dons de Deus.
3 - Ao Menino-Deus nos braços,
nossos rogos transmiti. Ah!
Valei-nos sempre, sempre, e
a Jesus nos conduzi!
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que se vive para a Vida Eterna.

487 REJUBILA NOSSA VOZ
1 - Rejubila nossa voz, entoando o Seu louvor, exaltando o
Padroeiro, nosso Santo Protetor.

489 Ó DOCE SANTA
FILOMENA
Ó doce Santa Filomena, Virgem pequena, Virgem pequena. Ó Vem juntinho de nós,
juntinho de nós, ao Pai interceder!

/Salve Santo Padroeiro, salve nosso Protetor/!
2 - Nosso povo eleva ao céu, seu
amor e gratidão, e agradece
ao Padroeiro, sua graça e
proteção.
488 ORAÇÃO DE SÃO
FRANCISCO
Senhor fazei-me instrumento de Vossa paz!
Onde houver ódio que eu
leve o amor, onde houver
ofensa que eu leve o perdão,
onde houver discórdia que
eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé.
Onde houver erros que eu
leve a verdade, onde houver
desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde
houver trevas que eu leve a
luz.
Ó Mestre; fazei que eu procure mais, consolar que ser
consolado, compreender que
ser compreendido, amar que
ser amado, pois é dando que
se recebe, é perdoando que
se é perdoado, e é morrendo

1 - Tua vida entregaste, ao Teu
Jesus, ao Teu Jesus; e Multidão converteste, para Jesus, para Jesus.
2 - Querida Santa Filomena, a
nossa Igreja, a nossa Igreja;
imitar-te deseja levando a
luz, levando a luz.
3 - Renunciaste ao mundo, só
por amor, só por amor; e o
martírio aceitaste, dizendo
não ao malfeitor, dizendo
não ao malfeitor.
490 DO ALTO CÉU NOS ACENA
1 - Do alto céu nos acena, e nos
conduz à perfeição. Virgem
mártir Santa Filomena, não
nos falte Tua benção e proteção.
2 - A coragem de ser bom cristão Te pedimos com todo ardor. Que vivamos unidos a
Deus, no fervor e na santa
oração.
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3 - Dá-nos força pra ter muita
fé, pra seguir sempre e sempre a Jesus. Não fujamos
também se algum dia nos
vier o grão peso da cruz.

SEMANA SANTA E
TEMPO PASCAL

2 - Ao Deus que livra o Seu povo
das garras do Faraó!
3 - Ao Deus que leva o Seu povo
para uma terra melhor!
4 - Ao Deus que mandou Seu
Filho dos pobres libertador!
5 - Jesus por nós deu a vida a
lei maior ensinou!

491 Ó SENHOR NOS
ENSINASTE
1 - Ó Senhor nos ensinaste, por
Teu gesto Redentor, a estarmos sempre unidos pelos laços do amor.
2 - Foi na Quinta Feira Santa,
que nos deste o mandamento, de amar-nos uns aos outros. Este foi o testamento.

6 - Um povo unido e forte bendiz e louva o Senhor!
493 ACLAMEMOS
CRISTO RESSURGIDO
Aclamemos Cristo Ressurgido; aleluia!
1 - O Cordeiro que se imolou
ressurgiu e nos resgatou.

3 - Quem amar o seu irmão, escutou a Tua voz, que na cruz
deu testemunho, do Teu
grande amor por nós.

2 - Quem com Ele se entregar
vai com Ele ressuscitar.

4 - Nesta grande caminhada,
rumo à Casa do Senhor, Tu
serás nosso caminho, nosso
Mestre e Pastor.

494 NOSSA VIDA É UM
LOUVOR

492 VOU CANTAR UM
BENDITO
Vou cantar um bendito, um
canto novo, um louvor!
(o dirigente canta e o povo
responde)
1 - Ao Deus do povo oprimido,
que ouviu do pobre o clamor!

3 - Em Jesus temos a razão do
sofrer que traz salvação.

1 - Nossa vida é um louvor a
Deus, pelas Suas maravilhas. Todo dia se tornou domingo, toda vida vem de
Deus.
/Ressurge Cristo Deus, vamos cantar: Aleluia /!
2 - Vida nova em todo o universo, tudo se unificou. Deus
se reconciliou com os homens, em Jesus, o Salvador.

- 149 -

LIVRO DE CANTOS

495 POR SUA MORTE

497 VENCENDO O PECADO

1 - Por Sua morte, a morte viu
o fim, do Sangue derramado
a Vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e
Neste Homem o homem enfim se descobriu.

1 - Vencendo o pecado, vem,
Senhor glorioso, vem. És
nosso consolador. Tu és
nossa vida. Se nós somos
alegres, devemos a Ti.

Meu coração me diz: O amor
me amou, e se entregou por
mim. Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu;
a vida triunfou, Jesus ressuscitou!
2 - Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens
podem o mesmo repetir. Não
temeremos mais a morte e a
dor, o coração humano em
Cristo descansou.
496 VAI DIZER AOS IRMÃOS
Vai dizer aos irmãos que Cristo ressurgiu. É tempo de vitória e aleluia!
1 - No caminho, o que estais
conversando? Porque a tristeza esta junto de vós? Foi
preciso que Cristo morresse,
e ressuscitasse por amor de
nós.
2 - No jardim, Madalena chorava: Aonde puseram Seu Corpo? Informaram: Vai dizer
aos Meus caros irmãos, em
breve Eu irei para junto do
Pai.

/Alegres cantamos, Jesus
ressurgiu! Jesus ressurgiu! A
Igreja reveste a veste da glória, da vida, do amor /!
2 - O povo aclamando vem ,
para a liturgia vem. É Ressurreição do amor! É vida
para todos nós! É canto, é
festa, é celebração.
3 - Com roupas festivas, vem.
Sorrisos nos lábios vem. O
fraco fortalecido; feridas cicatrizadas. Num rosto tristonho a alegria voltou!
498 JESUS CRISTO É O
SENHOR
Jesus Cristo é o Senhor, o
Senhor, o Senhor! Jesus
Cristo é o Senhor; glória a Ti
Senhor!
1 - Da minha vida Ele é o Senhor. (3x) Glória a Ti Senhor!
2 - Do meu passado...
3 - Do meu presente...
4 - Do meu futuro...
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499 ALELUIA! A PEDRA ROLOU

no Rei! Que transformaste
em trono a Cruz, ó Salve!
Salve Bom Jesus! Aleluia!

/Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia/!
A pedra rolou do sepulcro.
Quem foi? Madalena então
chorou! Um anjo feliz assim
anunciou: o senhor ressuscitou!
500 JAVÉ MUDOU A
SORTE DE SIÃO

502 PODES REINAR
1 - Senhor eu sei que é Teu este
lugar, todos querem Te adorar, toma Tu a direção. Sim
ó vem ó Santo Espírito os
espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus,
ó sim, Teu poder, Teu povo
sentirá. Que bom Senhor; saber que estás presente aqui.
Reina, Senhor neste lugar.

Javé mudou a sorte de Sião,
parecíamos até sonhar! Lá,
lá, lá!
A nossa boca se encheu de
riso, e nossos lábios de canções.
/Aleluia, aleluia! É meu canto ao Senhor/!
501 FAZEI DE HOSANAS
RETUMBAR
1 - Fazei de hosanas retumbar,
aleluia! O espaço todo, a terra, o mar, aleluia! Ressuscitou Nosso Senhor, aleluia!
Surgiu do mundo o Vencedor, aleluia!
Aleluia! Aleluia!
2 - Da sepultura Ei-lo sair. Aleluia! Os guardas todos a fugir, aleluia! No rosto Seu tais
brilhos há, aleluia! Que o sol
os não igualará, aleluia!
3 - Do fundo d‘alma Lhe dizei:
Aleluia! Salve, ó Jesus, Divi-

2 - Visita cada irmão ó meu Senhor, dá-lhe paz interior, mil
razões pra Te louvar. Desfaz
toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o Teu nome
ó meu Senhor.
503 SALVE C. JESUS
VENCEDOR
/Salve Cristo Jesus vencedor,
da doença, da morte e da dor/!
1 - Somos cegos vagando na estrada, a doença espalhandose em nós. Mas a treva será
iluminada, quando ouvirmos, Senhor, Tua voz.
2 - Nosso mundo é um planeta
doente. Que remédio nos
pode curar? A saúde virá,
certamente, se a Mão do Senhor nos tocar.
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504 O AMOR VENCEU A CRUZ

506 PELO CAMINHO

1 - Quem olha envergonhado
nem notou que a mão do
nosso Deus não vacilou. O
amor venceu! Aquele que
pensaram destruir é o nosso bem!

1- Pelo caminho do trabalho eu
encontrei um grande amigo,
que falou de um certo Rei.
/Eu perguntei quem Ele é,
Ele me disse é Jesus de Nazaré/.

O nosso Deus, aleluia!
Nos visitou, aleluia!
No Filho Seu, aleluia!
Venceu a cruz, aleluia!
Ressuscitou, aleluia!
A vida é mais, aleluia!
Nos recompõe, aleluia!
É nossa luz, Aleluia!
2 - Ninguém, que vê e se escandaliza, vai saber que a mão
do nosso Deus, não vai ceder. O amor venceu! Aquele
que viveu para servir é o nosso pão!

2 - Ele me disse que esse Rei
quis trabalhar, e que no Reino de Seu Pai não quis ficar.
/Veio salvar com Seu amor,
veio morrer por Seu povo
sofredor/.

505 NOVO SOL BRILHOU

1 - Deus enviou, Seu Filho amado, para morrer, no meu lugar, na cruz pagou, por meus
pecados, mas o sepulcro,
vazio está, porque Ele vive.

1 - Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e
morte, tudo enfim. Nosso
olhar se abriu, Deus mesmo
se incumbiu, de tomar-nos
pela mão assim.

3 - Ele era Deus, mas quis ser
gente como nós; ainda hoje
o mundo escuta Sua voz.
/Em cada irmão permaneceu, em cada um que Ele renasceu/.
507 DEUS ENVIOU

/Porque Ele vive eu posso
crer no amanhã, porque Ele
vive, temor não há. Mas eu
bem sei que o meu futuro,
está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está/.

O Deus de amor, jamais se
descuidou. Em Seu vigor, Jesus ressuscitou!
2 - Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar
e perdoar. É fazer o Céu
cumprir o Seu papel, já na
terra tem que vigorar.

2 - Um dia eu vou, cruzar os
rios, e verei então, um céu
de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e
reina, o meu Jesus.
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508 REI DOS REIS (E)
1 - Tu és o Rei dos reis, o Deus
do céu deu-Te Reino, força e
glória, e entregou em Tuas
mãos a nossa História: Tu és
Rei e o amor é a Tua lei.
2 - Sou o Primeiro e Derradeiro,
fui ungido pelo amor, vós
sois Meu povo, Eu vosso Rei
e Senhor Redentor.
3- Vos levarei a grandes fontes,
dor e fome não tereis, vós
sois Meu povo, Eu Vosso Rei,
junto a Mim vivereis!
509 HONRA E GLÓRIA (A)
1 - Honra, glória, louvor sempiterno; a Jesus, a Jesus Redentor. Deus de Deus, Luz
de luz, Verbo Eterno; Cristo
Rei do universo, Senhor.

1 - É vida que brota da vida. É
fruto que cresce do amor, é
vida que vence a morte, é
vida que vem do Senhor!
2 - Deixei o sepulcro vazio a
morte não me segurou, a
pedra que então me prendia,
no terceiro dia rolou.
3 - Eu hoje lhe dou vida nova,
renovo em ti o amor, lhe dou
uma nova esperança, tudo o
que era velho passou!
511 JESUS NAZARENO
1 - Jesus Nazareno pregado na
cruz, coberto de sangue seu
rosto ficou. Seu rosto em
declínio, qual anjo divino,
coroa de espinhos que o povo
lhe deu.
Eloí, Eloí, Lama Sabactãni:
Clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom redentor de novo
clamou, sem forças, porém,
1 - O rosto inclinou. 2 - O Céu
contemplou. 3 - O mestre espirou.

Jesus, Rei, Deus verdadeiro,
que o Teu Reino venha a nós.
/Obedeça o mundo inteiro ao
poder de Tua voz/.
2 - Todo o orbe homenagem lhe
renda, a Teus pés traga o
mundo cristão, de almas livres a livre oferenda, corações para o Teu Coração.
510 EIS QUE FAÇO NOVAS
Eis que faço novas todas as
coisas, que faço novas todas
as coisas, que faço novas todas as coisas.

2 - Não se maldizia da ingratidão, que o povo fizera, sem
ter compaixão lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da
dor.
3 - A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o filho de Deus. Rasgou-se o véu
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pois, as trevas; é Jesus quem
vai chegar.

da separação, trazendo a esperança, a paz e o perdão.

ADVENTO E NATAL
512 Ó DEUS BONDADE
1 - Ó Deus Bondade, Pai Criador, somos Teu povo santo
e pecador. Nós Te pedimos
força e proteção, ó Deus da
Vida e da Libertação.
/Ó Deus perdoa nosso desamor, do céu envia o Filho Salvador/!
2 - Nosso pecado quer nos condenar, da Tua face vai nos
afastar. Porém Tu és Deus
da Consolação, e nos concedes sempre o Teu perdão!
3 - Aqui estamos para suplicar,
que nossas culpas queiras
perdoar. Te prometemos
nossa conversão, porque Tu
és Deus da libertação!
513 AS VELAS DO ADVENTO
1 - Uma vela se acende, no caminho a iluminar, preparemos nossa casa, é Jesus que
vai chegar.

3 - Na terceira vela temos, a esperança a crepitar, nossa fé
se reanima, é Jesus quem vai
chegar.
4 - Eis a luz da Quarta vela, um
clarão se faz brilhar, bate forte o coração, é Jesus quem
vai chegar.
514 MINHA PRECE AO
NATAL
1 - Que Deus nos dê, um grande natal, que ele seja de
amor, de amor sem igual.
Que ele nos traga amor paz
e luz, e que nos lembre toda
a vida de Jesus.
Que este natal; seja de muito
amor, que Cristo veja que valeu a pena o que Ele plantou.
2 - Que este natal seja perfeito,
sem preconceito de cor, de
raça, povos diferentes. Neste natal, lembrem de todos
os deficientes, pobres e doentes que não tem natal.
515 COMO O SOL NASCE

/No advento a Tua vinda nós
queremos preparar, vem Jesus é Teu natal, vem nascer
em nosso lar/.
2 - Segunda vela acesa vem à
vida clarear, rejeitemos,
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1 - Ouve ó Pastor do Teu povo,
vem do alto céus onde estás.
2 - Vem teu rebanho salvar,
mostra o amor que lhe tens.
3 - Salva e protege esta vinha,
foi Tua mão que a plantou.
4 - Protege e confirma o Teu
Eleito, Aquele que é nosso
Pastor.
5 - Nunca mais de Ti nos afastaremos, dá-nos a vida e louvaremos o Teu nome.
Como o sol nasce da aurora,
de Maria nascerá, aquele que
a terra seca em jardim converterá. Ó Belém abre teus
braços ao Pastor que a ti virá.
516 OUÇO UMA VOZ
Ouço uma voz lá no deserto
a gritar; uma estrada preparai para o Senhor! Endireitai
os seus caminhos pois Ele
vem, e logo mais avistareis o
Salvador!
1 - Louva, Jerusalém, louva o
Senhor teu Deus! Tuas portas reforçou, e os teus abençoou. Te cumulou de paz, e
o Pão do céu te traz!
2 - Sua palavra envia, corre veloz Sua voz. Da névoa desce o véu, unindo a terra e o
céu! As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança.

3 - Ao povo revelou, palavras de
amor. A Sua lei nos deu, e o
mandamento Seu. Com ninguém fez assim, amou até o
fim!
4 - A Virgem, Mãe será, um filho a luz dará. Seu nome
Emanuel, conosco Deus do
céu. O mal desprezará, o
bem acolherá!
5 - Ao Pai do céu louvemos, e ao
que vem cantemos. E ao
Divino então, a nossa louvação! Os Três que são Um
Deus, exalte o povo Seu!
517 VEM SENHOR; VEM
SALVAR
1 - As colinas vão ser abaixadas.
Os caminhos vão ter mais
fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas, para festa da
vida e do amor.
Vem Senhor, vem salvar Teu
povo. Deus conosco Emanuel, neste Pão um mundo novo,
quer Teu povo Deus Fiel.
2 - Vão brotar no deserto mil
fontes, que canteiros de paz
vão regar. Também vidas
sem luz de horizontes, na
Luz Viva do céu vão brilhar.
3 - Nosso Deus vem plantar a
justiça, neste mundo de sonhos tão vãos. E banir para
sempre a cobiça, que destrói
sempre a vida do irmão.
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4 - São impérios de morte reinando, só gerando caminhos
de dor. O Senhor quer a vida
ostentando, o troféu sempre
eterno do amor.
5 - A chegada de Deus aguardando, eis o povo em caminhos de luz! E com ele o
Senhor caminhando, para a
casa do Pai nos conduz.
518 O TEMPO VAI PASSANDO
1 - O tempo vai passando sutilmente, de repente, a gente
lembra que o natal já vai chegar. É preciso parar, é preciso lembrar, que Cristo veio
para nos salvar.
2 - A praça apareceu iluminada;
na calçada, o povo pensa que
em pacotes compra a paz. Só
de Deus vem a paz, é só Ele
quem traz, felicidade para
todos nós.
3 - O meu natal seria uma prece; seu eu pudesse, em alegria todo o pranto transformar. Ele veio salvar, todo o
pranto enxugar, tornou-se
gente para humanizar.
519 VINDE DE NOVO SENHOR
1 - Vinde de novo Senhor, vinde nascer entre os homens,
/pois onde nasce o amor,
colhe-se pão para a fome/.

2 - Vinde acender as estrelas,
que o egoísmo apagou,/ vinde plantar a esperança nos
campos onde secou/.
3 - Vinde depor os soberbos, nos
tronos seus instalados,/vinde exaltar os humildes, a
tanto tempo humilhados/.
4 - Vinde juntar os irmãos, em
torno a mesma fogueira,/e
derrubar as barreiras, para
unir nossas mãos/.
520 SENHOR VEM SALVAR
TEU POVO
1 - Senhor vem salvar Teu povo,
das trevas da escravidão. Só
Tu És nossa esperança, És
nossa libertação.
Vem Senhor, vem nos salvar,
com o Teu povo vem caminhar!
2 - Contigo o deserto é fértil, a
terra se abre em flor. Da rocha brota água viva, da treva nasce o esplendor.
3 - Tu marchas à nossa frente,
És força, caminho e luz. Vem
logo salvar Teu povo, não
tardes Senhor Jesus.
521 DO CÉU VAI NASCER
O CORDEIRO
1 - Do céu vai nascer o Cordeiro, que entre nós vem habitar, enchendo de luz nossa
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terra, de amor e de paz. E
junto Com Maria e José, eu
também vou preparar; um
lugar no meu coração, onde
Ele possa reinar.
Eu vou abrir meu coração, e
vou deixar Jesus nascer, Junto com Ele, eu vou crescer!
2 - Virá, entre o velho e o novo,
e muita coisa vai mudar, no
coração das pessoas, um
novo rumo vai dar. A estrela
que brilha no céu, junto com
a luz do luar, é o Menino Prodígio que ela quer iluminar.
522 SENHOR ATENDEI OS
PEDIDOS
1 - Senhor atendei os pedidos.
Senhor atendei nossa voz!
Pois sempre serão atendidos
aqueles que esperam em
Vós!
/Vinde Senhor, visitar Vosso povo, em Jesus Cristo recria-lo de novo/.
2 - Vós sois nossa grande esperança, certeza de libertação.
Mandai Vosso Filho Criança,
ao mundo trazer salvação!
3 - Do céu vai jorrar Água Viva,
que faz o deserto florir. E
quem esta graça cultiva, feliz haverá de sorrir!

523 NATAL É TEMPO DE
REVER
1 - A gente passa o ano inteiro
assim, andado sempre do
começo ao fim, será que Cristo esteve a cada dia, em nosso lar em nossa companhia?
Natal é tempo de rever, da
gente amar e renascer, natal
é tempo de pensar em Deus
que só nos quer salvar.
2 - Por toda a parte vemos tantas luzes, por toda a parte
vemos tantas cruzes, natal é
tempo de partir o pão, natal
é tempo de salvar o irmão.
2 - Em nossa festa é bom lembrar também, daquela gente
que natal não tem, tem mais
sentido toda a nossa vida, ao
repartir a graça recebida
524 NOITE FELIZ
1 - Noite feliz, Noite feliz! O Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis
na lapa, Jesus nosso bem. /
Dorme em paz ó Jesus/!
2 - Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus Deus da luz, quão afável
é Teu coração, que quiseste
nascer nosso irmão/ e a nós
todos salvar/.
3 - Noite feliz! Noite feliz! Eis que
no ar, vem cantar, aos pas-
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tores os Anjos dos céus,
anunciando a chegada de
Deus, /de Jesus Salvador/.
525 VOU CANTAR UM
BENDITO
/Eu vou cantar um bendito,
um canto novo, um louvor/.
1 - /Ao Deus que fez nesta noite, nascer-nos um Salvador!
/Jesus Nasceu de Maria,
proclamem essa alegria/!
2 - /De Deus o Verbo se encarna, e entre nós habitou/!
/Jesus nasceu em Belém, de
Deus a graça nos vêm/!
3 - /Humano Deus se tornado,
Divino e Homem se achou/!
/Emanuel Deus co‘agente, o
povo todo contente/!
4 - /Os oprimidos em festa, nasceu o Libertador/!
/Se une o céu e a terra num
mesmo canto de amor/!

3 - Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém,
vinde correndo pressurosos,
o Salvador em fim nos vem.
527 CELEBREMOS COM
ALEGRIA
Celebremos co‘alegria o dia
em que Jesus nasceu, pois,
os anjos também cantam
“Glória In Excelsis Deo“
1 - Vinte e cinco de dezembro,
meia noite deu sinal, que
nasceu Jesus em palha: hoje
é noite de natal.
2 - Cristo veio a nossa terra,
mas o povo o rejeitou. Preferiu a fome, a guerra; Sua paz
não aceitou.
3 - Recusemos a injustiça e o
mal que ela nos traz. Aceitemos Jesus Cristo, que é o
Príncipe da Paz.
528 A NOITE SE ILUMINOU

526 VINDE CRISTÃOS
1 - Vinde cristãos, vinde a porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos Anjos do Senhor.
/Glória, a Deus nas alturas!
2 - Foi nesta noite venturosa, do
nascimento do Senhor, que
Anjos com voz harmoniosa,
deram a Deus o Seu louvor.

A noite se iluminou, o céu se
vestiu de luz. Os anjos cantaram glória, quando nasceu
Jesus.
1 - Eu quero ver Tua estrela no
céu, iluminando o caminho
do bem. Eu quero ver todo o
povo sorrindo e junto seguindo a lição de Belém.
2 - Eu quero ver os pastores
chegando, para visitar o Me-
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nino Jesus. Eu quero ver
todo o povo sorrindo e junto
seguindo a mensagem da
Luz.
3 - Eu quero ver os reis magos
chegando, e humildemente,
adorando o Senhor. Eu quero ver todo o povo sorrindo e
Junto seguindo a mensagem
do amor.
529 CHEGOU A HORA
1 - Chegou a hora de sonhar de
novo, de tornar-se povo, e se
fazer irmão. Chegou a hora
que ligeiro passa de ganhar
a graça e a conversão.
/Meu caro irmão, olha pra
dentro do teu coração, vê se
o natal se tornou conversão,
e te ensinou a viver/.
2 - Chegou a hora de viver o
Cristo, e acreditar que isto é
se tornar maior. Chegou a
hora de pensar profundo e
perceber que o mundo pode
ser melhor.
3 - Será difícil tantas mãos unidas; não fazer da vida um
tempo sem igual. Será difícil tanto amor e afeto não
tornar concreto o gesto do
natal.

530 É NATAL MAIS UMA VEZ
1 - É natal mais uma vez, é natal, Deus vem a nós! É natal, cantam os anjos, nasce
no mundo o Salvador!
/Glória a Deus que do alto
céu, sobre esta terra a paz
estendeu/.
2 - É natal, venham pastores, é
natal Deus vem a nós! É
natal venham sem medo, ver
bem de perto o Deus Pequeno.
3 - É natal, venham crianças! É
natal, Deus vem a nós! É
natal, festa de amor, do amor
de Deus que a todos nos quer.
4 - É natal, venham humildes.
É natal, Deus vem a nós! É
natal, simples e pobre, é nosso Deus que vem nos salvar.
531 É NATAL MEU IRMÃO
1 - É natal, meu irmão, é um
tempo de amor. Só haverá
conversão, recebendo o Senhor. Compreender que a
amizade, o sorriso e a vida,
são sinais da verdade por
Deus Pai prometida.
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2 - Ser cristão é buscar na maneira de ser, compreender
que o natal faz o Cristo nascer só na alma fiel, que souber acolher todo o irmão que
vier a sua porta bater.

4 - Harerama a quem ama, Harerama já. E então é natal e
o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Hiroschima, Nagasaki, Mururoaa.

3 - Procurar a união deve ser o
ideal do cristão que é capaz
de aceitar a missão de levar
a mensagem para todas as
gentes, que também são
imagem de um Deus feito
gente!

533 FELIZ NATAL!
FELIZ NATAL!

532 ENTÃO É NATAL
1- Então é natal, e o que você
fez? O ano termina e nasce
outra vez. Então é natal, a
festa cristã do velho e do
novo, do amor como um
todo.
Então bom natal e um ano
novo também, que seja feliz
quem souber o que é bem.
2 - Então é natal, pro enfermo e
pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então
é natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra
paz afinal.
3 - Então é natal, e o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. . Então é natal, a festa cristã do velho e do
novo, do amor como um todo.

Feliz natal! Feliz natal! Cantam os anjos do Senhor!
1 - Ah! Quanta paz e quanto
amor, na gruta nasce o Salvador.
2 - Aumenta a paz universal, na
noite Santa de natal.
534 CRISTÃOS VINDE TODOS
1 - Cristãos vinde todos, com
alegres cantos, ó vinde, ó vinde até Belém. Vede nascido
Vosso Rei Eterno.
Ó vinde adoremos, ó vinde
adoremos, ó vinde adoremos,
o Salvador!
2 - Humildes pastores, deixam
seu rebanho, e alegres acorrem ao Rei do céu... nós
igualmente cheios de alegria.
3 - O Deus invisível de Eternal
Grandeza, sob véus de humildade , podemos ver. Deus
Pequenino, Deus envolto em
faixas.
4 - Nasceu em pobreza, repousando em palhas, o nosso
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afeto lhe vamos dar. Tanto
amou-nos quem não há de
amá-lo?
535 UMA NOITE NO ORIENTE
1 - Uma noite no oriente, uma
estrela apareceu, anunciando a toda a gente, a mensagem lá do céu.
/Meu Jesus, Jesus Menino,
para o nosso bem nasceu.
Trouxe paz, trouxe alegria,
quanto amor ofereceu/!
2 - Tangem sinos nas Igrejas, há
nos lábios orações. Sobem
preces benfazejas, com amor
nos corações.
536 GUIADOS PELA ESTRELA
1 - Guiados pela estrela, da nossa fé ardente, conosco vinde
ver, o Cristo que nasceu.
Cristo nasceu; para todos
nós.
2 - Reis magos e pastores, governos e governados. Conosco vinde ver o Cristo que nasceu.
3 - Reis magos e pastores, patrões e operários; conosco
vinde ver o Cristo que nasceu.

537 EU VOU SEGUIR
1 - Eu vou seguir uma estrela,
que a luz dos meus olhos não
vê.
E já que não posso vê-la, eu
me pergunto por que? A estrela que vou seguindo, só
vejo com minha fé, pois ela é
a voz do Menino, o Moço de
Nazaré.
2 - Eu vou seguindo uma estrela, por onde o amor me conduz. E não me importa mais
nada, se nela encontro Jesus. No encontro com meus
amigos, procuro Cristo encontrar, pois Ele se vai comigo, jamais terei que parar.
3 - Eu vou seguindo um projeto
de vida e de construção. A
Cristo eu dou meu afeto, no
bem que faço aos irmãos. O
meu projeto no amor o apoio
melhor.É dando que se recebe o bem que é muito maior.
538 MENINO DE BELÉM
1 - Os reis magos e pastores, a
caminho de Belém, vão levar
os seus louvores, ao Menino
de Belém.

4 - Reis magos e pastores; os
grandes e os pequenos, conosco vinde ver o Cristo que
nasceu.
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2 - Nesta vida, que é viagem, à
Belém celestial, viveremos a
mensagem que nos veio no
natal.

4 - E como ramos verdes que
partem do pinheiro, queremos sempre ter acesa a esperança.

3 - Descubramos no horizonte a
estrela de Belém, e que ela
nos aponte, o caminho para
o bem.

5 - Seguindo o Teu exemplo de
amor e humildade, queremos sempre mais viver a caridade.

539 JESUS NASCEU

541 QUANDO COMPLETOU-SE

/Jesus nasceu lá em Belém,
e aqui também, e aqui também/!
1 - Vou abrir a porta, do meu
coração. Vamos fazer festa,
natal é tempo de ser amigo e
ser irmão.
2 - Vamos cantar juntos: glória
a Deus de amor! Paz aqui
na terra, agora temos nosso
Salvador!
3 - Hinos de alegria, cantam ao
Senhor, anjos e crianças. O
nosso coração se libertou!
540 SENHOR QUE NO NATAL
1 - Senhor que no natal nasceste para nós, queremos que
Tu nasças em nosso coração.
2 - Assim como o presépio de
luzes carregado, queremos
estar cheios de nossas boas
obras.
3 - Igual aquela estrela que brilha sobre a gruta, queremos
nós também brilhar em nossa fé.

1 - Quando completou-se o tempo, de Maria dar a luz, /não
havia na cidade, um lugar
para Jesus/.
2 - E José de porta em porta,
nas famílias foi bater, /e
pediu algum abrigo pra Jesus que ia nascer/.
3 - Encontrou porta fechada,
pouso não havia mais, /e
Jesus nasceu humilde, num
abrigo de animais./:
4 - Desce Deus da Sua glória,
entre os homens quer viver,
/não fechemos nossa porta,
ao Senhor que vai nascer/.
542 NATAL É VIDA QUE NASCE
Natal é vida que nasce, natal
é Cristo que vem; nós somos
o Seu presépio, e a nossa
casa é Belém.
1 - Deus se tornou nossa grande esperança, e como criança no mundo nasceu. Por
isso vamos abrir nossa por-
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ta, a Cristo o que importa é
conosco viver.
2 - Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com
gestos de amor. Veio a todos salvar igualmente, queria somente ser nosso Pastor.
3 - Deus infinito aos homens se
iguala e a todos nos fala palavras de paz. Quer ser o
nosso Irmão mais fraterno,
do Seu Reino Eterno herdeiro nos faz.
543 NO TEU NATAL VOU
RENASCER

1 - A noite ficou clara, tão clara
como de dia. Na gruta Jesus Menino, humilde e pobre nascia.
2 - No campo junto ao rebanhos, alguns pastores dormiam, mas, acordaram com
Anjos, que glória a Deus repetiam.
3 - E foi assim que nasceu, o Rei
de toda esperança, nos braços de Mãe Maria, em forma
de uma criança.
545 SANTA E SILENCIOSA
NOITE
Santa e silenciosa noite de
natal, cobre-nos com tua paz
celestial. Adormeço na esperança de sonhar, com um
novo amanhecer de luz sem
par.

No Teu altar vou renascer.
1 - Divina Criança do céu nos
chegou, e toda a esperança
com ela voltou.
2 - De luzes se adorna meu frágil viver, e a mente retorna à
origem do ser.
3 - O meu sofrimento nutriu
meu ideal; o meu advento
tornou-se natal.
4 - Quando eu acender o presépio que fiz, eu quero te ver,
quanto eu tão feliz.
544 NATAL DE JESUS
A noite enquanto a cidade
sonhava, no céu uma estrela
brilhava. E os Anjos anunciavam: Hoje é natal de Jesus.

1 - Quando a luz de tua estrela
me iluminar, saberei o que
fazer e por onde andar.
Adormeço na esperança de
sonhar, com um novo amanhecer de luz sem par.
2 - Meu presépio terá vida se
nele entrar esta luz, que vem
do céu para me guiar. Adormeço na esperança de sonhar, com um novo amanhecer de luz sem par!
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meta, ninguém, sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter:

546 TEMPO DA GRAÇA
1 - Chegou o tempo de luz e de
canto, de fé para o santo e
de paz ao pecador. Chegou
o tempo d nova aliança, de
grande esperança nas obras
do Senhor.

/Ao novo Rei que nasceu,
igual estrela no céu/!
E trazem ouro, incenso e mirra, pra festejar o Novo Rei.
Que tem poder e majestade,
que vem do céu que vem de
Deus. Que vai sofrer, que vai
morrer e que nos libertará!...

/ Irmãos cantemos o tempo
da graça, é Cristo que passa
e nos chama ao amor./
2 - Chegou o tempo de muita
promessa de andarmos depressa, caminhos para o
amor. Chegou o tempo de
Deus vir ao povo, de olharmos de novo a estrela de
Belém.
3 - Chegou o tempo de erguermos os braços preenchendo
os espaços na luta pelo irmão. Chegou o tempo de fé
destemida, vivermos a vida
no amor e conversão.
547 OURO, INCENSO E MIRRA
1 - São três reis que chegam lá
do oriente para ver um Rei
que acaba de nascer. Dizem
que um é branco o outro cor
de jambo, o outro rei é negro e que vieram ver:

3 - São milhões de vida, que no
oriente e no ocidente sofrem
de opressão, tem todas as
cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação.
/Esperam libertação e olham
todos pro céu.
4 - Dizem que um futuro muito
diferente esta pobre gente
inda conhecerá. Dizem que
é seguro, que o futuro é certo, anda muito perto que começa já!

/O novo Rei que nasceu, igual
estrela no céu!
2 - Dizem que uma estrela muito diferente lá no oriente se
podia ver. Falam de um co- 164 -

/Olham pro Rei que nasceu,
igual estrela no céu!/
E trazem ouro incenso e mirra, pra festejar o novo Rei.
Que tem poder e majestade,
que vem do céu, que vem de
Deus, que vai sofrer, que vai
morrer e que nos libertará!
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que desceu chegou pra ensinar, que o mundo precisa
seu reino buscar.

548 HINO DE REIS
1 - 25 de dezembro, quando o
galo deu sinal, que nasceu o
Deus Menino numa noite de
natal. Oi, Ai...
2 - A estrela do oriente fugiu
sempre dos judeus, pra avisar os três reis magos que o
Menino Deus nasceu. Oi,
Ai...
3 - Os três reis quando souberam viajaram sem parar.
Cada um trouxe um presente, pro Menino Deus saudar.
Oi, Ai...
4 - Neste instante no ranchinho,
passou a estrela guia, visitou todos presentes, onde o
Menino dormia. Oi, Ai...
5 - Deus lhe salve ó casa Santa
onde é Sua morada, onde
mora o Deus Menino, e a
hóstia consagrada. Oi, Ai...
549 FESTA DE BELÉM
1 - É natal., é festa de Belém. Os
homens e os Anjos proclamam: amém!
Vem viver a vida nasceu, vem
receber a paz floresceu!~ sobre nós brilhou esta luz, e o
Rei chegou, este Rei é Jesus.
2 - É tempo de amar, é tempo
de crer. É tempo de dar,
tempo de receber. O amor

550 BENDITO SEJAIS
1 - Bendito sejais Deus Clemente, que mandou o Salvador,
que é para nós sol nascente,
é Jesus o Senhor.
É natal, é natal, tempo de libertação. É natal de mudança no coração.
2 - Bendito aquele que vem em
nome do Senhor. bendito
aquele que veio trazer Seu
Reino de amor.
3 - Bendito aquele que ouve a
voz do Salvador. Bendito
aquele que busca a paz em
Ti Senhor.
551 É NATAL
1 - /Os sinos tocam, é natal. Os
Anjos cantam é natal. Os
homens rezam, é natal. Festa de luz, de glória/.
2 - /Canta Maria, é natal. Surge a estrela, é natal. Paz e
esperança, é natal. Festa de
luz, é natal/.
3 - /Os céus celebram, é natal.
Na natureza, é natal. Nos
corações, é natal. Festa de
luz, de glória/.
É natal, é natal!
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é o Rei e o Cordeiro, Ele é o
não e o sim. Ele só quer alegria, risos e felicidade, e paz
na terra aos homens de boa
vontade.

552 O NATAL PODE
SER TODO DIA
1 - Inovamos Senhor nosso lar,
convidamos visinhos, irmãos
preparamos a mesa do altar
pro natal de Jesus celebrar.

Vamos cantar parabéns pra
Jesus, comemorar, parabéns
pra Jesus, nos abraçar nesta noite feliz, em que o amor
acendeu uma luz. Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus, nos abraçar nesta noite
de luz, a estrela guia ao céu
nos conduz, parabéns pra
Jesus.

O natal pode ser todo dia se
cada família se comprometer,
a viver qual José e Maria, no
seu dia a dia Jesus acolher.
2 - Nossa casa Senhor tem lugar para quem Cristo se
igualou, os pequenos, também os sem lar. Os sem terra que a busca cansou.
3 - Nossa casa Senhor tem espaço para o índio a mulher
desvalida. Para o negro que
passo a passo vai mudando
a história sofrida.
4 - Nossa casa Senhor é pequena mas abriga o doente excluído, cada gesto de amor
vale a pena pois, Jesus fezse pobre e menino.
553 PARABÉNS PRA JESUS
1 - Tudo o que nós já vivemos,
tudo o que vamos viver, Ele
é quem sabe o motivo, Ele é
quem pode dizer. Ele é quem
sabe a verdade, Ele é quem
mostra o caminho, e quem
procura por Ele não vive sozinho. Ele é o pão e o vinho,
Ele é o princípio e o fim. Ele

2 - Ele é o melhor amigo, Ele é o
Pai e o Filho. Ele é maior do
que a morte, é destino e o
trilho. Ele é o carinho mais
doce, Ele é a flor e a semente, Ele é quem sabe o que
existe aqui dentro da gente.
Ele é a água mais pura, Ele
é o sol e o luar, Ele venceu o
deserto, e andou nas águas
do mar. Ele é o mestre dos
sábios, Ele é o Rei e o Senhor, Ele por mim deu a vida,
em nome do amor.

CANTOS PARA PROCISSÃO
554 O POVO DE DEUS
1 - O povo de Deus, no deserto
andava, mas, a sua frente,
alguém caminhava. O povo
de Deus, era rico de nada,
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só tinha esperança, e o pó da
estrada. /Também sou Teu
povo Senhor, e estou nesta
estrada; somente a Tua graça, me basta e mais nada/.
2 - O povo de Deus, também
vacilava, as vezes custava a
crer no amor. O povo de
Deus chorando rezava, e nos
seus louvores, Teu amor proclamava. /Também sou Teu
povo Senhor; estou nesta
estrada, perdoa se às vezes,
não creio em mais nada/!
3 - O povo de Deus, também
teve fome; mas, Tu lhes mandaste, o pão lá do céu. O
povo de Deus,, cantando deu
graças, provou Teu amor,
Teu amor que não passa. /
Também sou Teu povo Senhor; estou nesta estrada,
Tu és alimento, na longa jornada.
4 - O povo de Deus ao longe
avistou, a terra querida que
o amor preparou. O povo de
Deus sorria e cantava; e nos
seus louvores Teu poder proclamava. /Também sou Teu
povo Senhor; estou nesta
estrada, cada dia mais perto, da terra esperada/.

555 QUEREMOS DEUS
1 - Queremos Deus povo escolhido, em Jesus Cristo Salvador, que em Seu amor tem
reunido assim o justo e o
pecador.
A todos ó Virgem; firmes na
fé guardai. /Queremos Deus
que é nosso Rei, queremos
Deus que é nosso Pai/.
2 - Queremos Deus. A caridade é nossa lei de bons cristãos, pois nisto esta toda verdade: amar-nos sempre
como irmãos.
3 - Queremos Deus, e na esperança, peregrinamos sem temor, pois nossa fé e segurança nos vem da igreja do
Senhor.
4 - Queremos Deus na sociedade, na lei, na escola e em
nosso lar. Justiça e paz, fraternidade, então no mundo
hão de reinar.
5 - Queremos Deus. Todos queremos o sangue dar por Suas
leis. Cristãos leais nós seguiremos a Jesus Cristo, Rei
dos reis.
6 - Queremos Deus. Prontos
juramos ao Pai Divino obedecer, e de o servir nos alegramos: queremos Deus até
morrer.
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Reino que eu procurava, se
é tudo o que desejei. Eu digo
pensando Nele, no meio de
vós está, /o Reino que andais buscando e quem tem
amor compreenderá/.

556 POR CAUSA DE UM
CERTO REINO
1 - Por causa de um certo Reino, estradas eu caminhei,
buscando sem ter sossego,
e o Reino que eu vislumbrei.
Brilhava a estrela d‘Alva, e
eu quase sem dormir, /buscando este certo Reino e a
lembrança Dele a me perseguir.
2 - Por causa daquele Reino, mil
vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei, chegava
ao cair da tarde e eu quase
sem dormir, /buscando este
certo Reino e a lembrança
Dele a me perseguir/.
3 - Um Filho de Carpinteiro, que
veio de Nazaré, mostrou-se
tão verdadeiro, pôs vida na
minha fé. Falava de um novo
Reino, de flores e de pardais,
/de gente arrastando a rede
que eu tive sede da Sua paz.
4 - O Filho do Carpinteiro; falava de um mundo irmão, de
um Pai que era verdadeiro,
de amor e libertação, lançoume um olhar profundo, gelando meu coração, /depois
me falou do mundo e me deu
o selo da vocação/.

6 - Jesus me ensinou de novo,
as coisas que eu aprendi, por
isso eu amei meu povo, e o
Livro da Vida eu li. E em cada
menina-moça, e em cada
moço e rapaz, /eu penso que
a minha gente será semente
de eterna paz/.
557 SOU FELIZ
Sou feliz Senhor, porque Tu
vais comigo, vamos lado a
lado, És meu melhor amigo.
1 - Quero ter nos meus olhos a
luz do Teu olhar, quero na
minha mão, Tua mão a me
guiar.
2 - Como brilha no céu, o sol de
cada dia; quero brilhem
meus olhos, com sorrisos de
alegria.
3 - Como vento veloz. O tempo
da vida passa; quero ter sempre em mim, o favor da Tua
graça.
558 VEM CAMINHEIRO

5 - Agora quem me conhece,
pergunta se eu encontrei, o
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caminhar, vai peregrino seu
amor testemunhar.
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1 - Eu escutei os clamores do
meu povo e pensei no mundo novo que está no coração
de cada homem que responde a vocação.
2 - Você que tem um futuro pela
frente e anda muito descontente não tem tempo pra
pensar... Deus tem um plano pra você realizar.
3 - Nosso Senhor é a parte da
herança, pra quem vive na
esperança sem orgulho e
sem temor. A liberdade é
conquistada com amor.
559 BENDITA E LOUVADA
SEJA
1 - Bendita e louvada seja, no
céu a Divina Luz; /e nós
também cá na terra; louvemos a Santa Cruz/.
2 - Os céus cantam a vitória, de
Nosso Senhor Jesus; /cantemos também na terra, louvores a Santa Cruz/.
3 - Sustenta gloriosamente, nos
braços a Santa Cruz; /sinal
de esperança e vida; o lenho
da Santa Cruz/.
4 - Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz; /seguindo o sublime exemplo, de
Nosso Senhor Jesus/.

5 - Cordeiro Imaculado, por todos morreu Jesus; /remindo as nossas vidas, é Rei pela
Sua Cruz/.
6 - É arma em qualquer perigo,
é reino de eterna luz; /bandeira vitoriosa, o Santo Sinal
da Cruz/.
7 - Ao povo aqui reunido, daí
graça, perdão e luz; / salvainos ó Deus clemente em
nome da Santa Cruz/.
560 SETE DORES DE MARIA
1 - Pecadores redimidos, pelo
Sangue de Jesus, /atendei
olhai se existe, dor igual a
minha dor/.
2 - Dolorosa e aguda espada,
transpassou-me o coração, /
quando a morte do Meu Filho, me predisse Simeão/.
3 - Junto ao Filho para o Egito,
Eu fugi com dor atroz, /
quando Herodes o buscava,
para dá-Lo ao vil algoz/.
4 - Quem dirá meu sentimento?
Desolada me encontrei, /
Vendo o Filho Meu perdido,
por três dias o busquei/.
5 - Que martírio na minh‘alma,
encontrando Meu Jesus, /no
caminho do calvário, arquejando sob a cruz/.
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6 - Mas, ó céu, ó terra vede: dor
maior não pode haver, /vendo a morte do Meu Filho, foi
milagre Eu não morrer/.
7 - Contemplai Meu sofrimento,
minha angústia ao pé da
cruz, /pela lança transpassado, vi Meu Filho, Meu Jesus/.
8 - Oh! Que dor mais cruciante, que suprema solidão, /
ao levarem-No ao sepulcro,
invadiu-Me o coração/.
561 SE AS ÁGUAS DO MAR
1 - Se as águas do mar da vida;
quiserem te afogar; segura
na mão de Deus e vai. Se as
tristezas desta vida; quiserem te sufocar; segura na
mão de Deus e vai.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus; pois,
ela, ela te sustentará. Não
temas; segue adiante, e não
olhes para traz, segura na
mão de Deus; e vai.
2 - Se a jornada é pesada, e te
cansas da caminhada, segura na mão de Deus, e vai.
Orando, jejuando, confiando, e confessando. Segura
na mão de Deus e vai.
3 - O Espírito do Senhor sempre te revestirá; segura na
mão de Deus, e vai. Jesus
Cristo prometeu, que jamais

te deixará, segura na mão de
Deus e vai.
562 QUEM ASSUME A CRUZ
E VAI
Quem assume a cruz e vai,
chegará por Cristo ao Pai!
1 - Quem quiser ser de Jesus,
toma sua cruz e vai. Ele
muda a treva em luz, e nos
apresenta ao Pai.
2 - Nos caminhos desta vida,
temos muito de lutar. Mas a
dor será vencida, se no Cristo se enxertar.
3 - Desta Igreja peregrina, Jesus
Cristo é o Redentor, Sua
morte nos ensina, o valor da
nossa dor.
563 VITÓRIA TU REINARÁS
/Vitória, Tu reinarás. Ó Cruz,
Tu nos salvarás /!
1 - Brilhando sobre o mundo,
que vive sem Tua luz. Tu és
um sol fecundo, de amor e
de paz ó Cruz.
2 - Aumenta a confiança, do
pobre e do pecador. Confirma nossa esperança, na
marcha para o Senhor.
3 - À sombra dos Teus braços,
a igreja viverá. Por Ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá.
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565 PÉS QUE EVANGELIZAM

564 REI DIVINO
1- Rei Divino que a terra desceste, vindo a nós de Teu trono de glória, alcançaste fulgente vitória, sobre a culpa
origem da dor.

/Benditos os pés que evangelizam, e anunciam a salvação! O plano de Cristo realizam, na pessoa de cada irmão/.

/Reina, reina nas almas, no
mundo; Rei dos reis, Jesus
Cristo Senhor/!

1 - A cachoeira vai descendo a
serra, fecundando a terra e
toda a plantação. Toda palavra que no Cristo dizes chega nas raízes do teu povo-irmão.

2 - ei Bondoso, Tu nosso resgate, obtiveste do vil cativeiro,
escolhendo por trono um
Madeiro, e por lei um Sacrário de Amor.
3 - Rei piedoso, de sangue é Teu
manto, é de espinhos o augusto diadema. Mas, nos
deste uma vida suprema, e
a Ti mesmo em suave penhor.
4 - Rei amável, Teu verbo sagrado, é a luz que esta vida ilumina. O Teu Reino, não cai,
não termina, brilha sempre
de excelso fulgor.
5 - Rei supremo, pertencem os
povos a Teu Reino de amor
sempiterno. Quer de Ti arranca-los o inferno, Tu os
salvas, Divino Senhor!

2 - Do chão a planta, humildemente, cresce, depois se oferece para a comunhão. É
como aquele que no amor se
planta, depois se levanta
para a doação.
3 - No rio que corre muitas pedras passam e depois se
abraçam para a construção.
São como aqueles que de si
se esquecem, e se oferecem
para servir o irmão.
4 - Na noite escura, a lua, de
mansinho, joga no caminho
todo o seu clarão. É como
aquele que se faz morada, e
ilumina a estrada para o seu
irmão.
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561 SE AS
ÁGUAS DO MAR ........................................
560 SETE DORES DE MARIA .....................
557 SOU FELIZ ...........................................
558 VEM CAMINHEIRO ..............................
563 VITÓRIA TU REINARÁS .......................

169
166
171
168
170
167
171
170
169
168
168
170

Í N D I C E
Nº
A BARCA (C) .............................................. 283
A CERTEZA QUE VIVE EM MIM .................. 119
ACLAMEMOS CRISTO RESSURGIDO ......... 493
ADEUS DO CÉU RAINHA .............................. 69
ADOREMOS JESUS .................................... 362
A ESCOLHIDA .............................................. 40
A FORMIGUINHA ........................................ 447
AINDA QUE EU FALE .................................. 406
A JIBÓIA .................................................... 449
ALEGRES VAMOS ...................................... 102
ALELUIA ..................................................... 131
ALELUIA! A PEDRA ROLOU ........................ 499
ALELUIA, DEUS VAI FALAR ........................ 201
ALELUIA, GLÓRIA AO SENHOR .................. 162
ALELUIA, RENDEI GRAÇAS ........................ 197
ALELUIA, VAMOS FESTEJAR ..................... 202
ALELUIA; JESUS VAI FALAR ...................... 193
ALELUIA; VAMOS OUVIR ........................... 196
AMOR TÃO GRANDE .................................. 325
A NOITE SE ILUMINOU ............................... 528
A NÓS DESCEI DIVINA LUZ ........................ 381
A NOSSA VOZ ............................................ 254
ANTES QUE TE FORMASSES ..................... 412
ANUNCIA-ME ............................................. 475
AO PAI QUE NOS CRIOU ............................ 167
A OVELINHA .............................................. 429
A PADROEIRA .............................................. 24
APARECIDA DO BRASIL (A) ......................... 90
A PAZ ESTEJA CONTIGO ............................ 451
AQUI ESTAMOS .......................................... 300
AS PEDRAS ............................................... 218
AS VELAS DO ADVENTO ............................ 513
A TERRA INTEIRA TE LOUVA ..................... 153
A TI MEU DEUS .......................................... 251
A TREZE DE MAIO ........................................ 03
AVE CHEIA DE GRAÇA ................................. 64
AVE DE LOURDES ........................................ 12
AVE MARIA .................................................. 25
AVE MARIS STELLA (G) ............................... 56
A VIDA PRA QUEM ACREDITA .................... 118
A VIDA QUE ERA DELE (C) ........................ 290
A VOSSA PALAVRA SENHOR ..................... 194
BAGAGEM DO AMOR ................................. 478

G E R A L
Nº
BASTA QUERER ......................................... 372
BATISMO SANTO ....................................... 471
BATIZA-ME SENHOR .................................. 390
BEM ALTO PUBLIQUEMOS ......................... 424
BEM AVENTURADOS ................................. 308
BEM CONTENTES ...................................... 103
BEM-VINDOS A MESA DO PAI .................... 330
BENDITA E LOUVADA SEJA ........................ 559
BENDITO LOUVADO SEJA .......................... 351
BENDITO SEJAIS ........................................ 376
BENDITO SEJAIS ........................................ 550
BENDIZEMOS O TEU NOME ......................... 32
BOA MÃE ..................................................... 75
BOM JESUS A VOSSOS PÉS ...................... 145
BUSCAI PRIMEIRO ..................................... 189
CADA VEZ QUE EU VENHO ....................... 178
CANTEMOS ALEGRES ................................ 176
CANTIGA DE SÃO FRANCISCO ................... 309
CANTO DAS BANDEIRAS ............................. 06
CASA NA ROCHA ....................................... 463
CELEBREMOS COM ALEGRIA .................... 527
CHAMA DE AMOR ........................................ 36
CHEGOU A HORA ....................................... 529
CHEGOU DE UMA LONGA VIDA ................. 472
COM A MÃE PEREGRINA ............................. 88
COM ALEGRIA OFEREÇO ........................... 230
COM AMOR ETERNO ................................. 307
COM MINHA MÃE ESTAREI .......................... 11
COMO É BOM LOUVAR .............................. 410
COMO É BOM TER FAMÍLIA ....................... 461
COMO É BONITO SENHOR ......................... 122
COMO O PAI ME AMOU .............................. 195
COMO O SOL NASCE ................................. 515
COMPANHEIRA MARIA ................................ 29
CONFIANTES NA BONDADE DE DEUS .......... 99
CONHEÇO UM CORAÇÃO ........................... 393
CONTEMPLAI A CRIAÇÃO ............................ 98
CONTIGO QUEREMOS ................................ 333
CONVIDADOS NÓS SOMOS ....................... 344
CONVITE .................................................... 403
CORAÇÃO ADAMANTINO ........................... 422
CORAÇAO COMPADECIDO ......................... 339
CORAÇÃO ESTÁ BATENDO ........................ 450

Nº
CORAÇÃO IGUAL AO TEU .......................... 126
CORAÇÃO IMAC.DE MARIA ......................... 50
CORAÇÃO SANTO ...................................... 417
CORDEIRO DE DEUS .................................. 280
CORDEIRO ................................................. 279
CREIO EM UM SÓ DEUS ............................ 208
CREIO NO ESPÍRITO SANTO ...................... 320
CREIO SENHOR ......................................... 209
CRIANÇA FELIZ .......................................... 440
CRISTÃOS VINDE TODOS .......................... 534
CRISTO PÃO .............................................. 306
CRISTO VENCE .......................................... 266
DE COLORES ............................................. 458
DE COLORES ............................................. 459
DE ONDE VEM TANTO AMOR ..................... 116
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR .................. 398
DEIXA-ME SER JOVEM .............................. 455
DÊ-ME ACOLHIDA ...................................... 452
DEMOS GRAÇAS AO SENHOR ................... 364
DEUS DA LUZ ............................................. 159
DEUS DE MILAGRES .................................. 402
DEUS É BONITO ......................................... 437
DEUS E PAI ................................................ 158
DEUS É SANTO (G) .................................... 265
DEUS ENVIOU ............................................ 507
DEUS ETERNO ........................................... 152
DEUS PAI DE BONDADE ............................. 121
DEUS VIVO E VENCEDOR .......................... 336
DIA DE ANGÚSTIA ..................................... 405
DIVINO CORDEIRO ..................................... 278
DO ALTO CÉU NOS ACENA ........................ 490
DO CÉU DESCEU A CHUVA ........................ 318
DO CÉU VAI NASCER O CORDEIRO ........... 521
DOCE CORAÇÃO .......................................... 63
DOCE É SENTIR (C) ................................... 353
DOM DA VIDA ............................................ 324
DURANTE A CEIA ....................................... 419
É BOM ESTARMOS JUNTOS ...................... 334
É COMO A CHUVA QUE LAVA .................... 177
É NATAL MAIS UMA VEZ ............................ 530
É NATAL MEU IRMÃO ................................. 531
É NATAL ..................................................... 551
É PRECISO TRABALHAR ............................ 479
E TODOS REPARTIRAM O PÃO .................. 232
EIS A INEFÁVEL ROSA ................................. 67

Nº
EIS MEU CORAÇÃO ..................................... 13
EIS MEU CORPO ........................................ 310
EIS QUE FAÇO NOVAS ............................... 510
EIS QUE SOU O PÃO DA VIDA .................... 323
ELE ASSUMIU NOSSAS DORES ................. 296
EM CORO A DEUS LOUVEMOS .................. 365
EM MIM É TUDO SILÊNCIO ........................ 432
EM TEUS ÁTRIOS ....................................... 107
ENTÃO É NATAL ......................................... 532
ENTOAI AO SENHOR .................................. 411
ENTOEMOS FIÉIS, ENTOEMOS ..................... 41
ENVIA TUA PALAVRA ................................. 200
ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO ........................ 386
ÉS ÁGUA VIVA ........................................... 175
ÉS TU O DEUS DA VIDA ............................. 223
ESCUTA ISRAEL ......................................... 172
ESCUTAMOS TUA VOZ ............................... 256
ESPÍRITO CONSOLADOR ........................... 387
ESPÍRITO DIVINO ....................................... 392
ESPÍRITO SANTO DE DEUS ........................ 388
ESTA MESA NOS ENSINA .......................... 332
ESTÁ POSTA A MESA ................................ 341
ESTAREMOS AQUI REUNIDOS ................... 382
ESTOU PENSANDO EM DEUS .................... 409
EU AINDA NÃO SEI REZAR ......................... 428
EU CANTO LOUVANDO MARIA ..................... 61
EU CREIO ................................................... 210
EU GRITO QUE DEUS É SANTO .................. 434
EU NÃO SOU NADA (D) ............................. 220
EU NÃO TE DEIXAREI ................................. 416
EU NAVEGAREI .......................................... 380
EU QUIS COMER DESTA CEIA .................... 295
EU QUISERA .............................................. 350
EU RENDO GRAÇAS ................................... 359
EU SOU A VIDEIRA ..................................... 311
EU SOU FELIZ ............................................ 104
EU TE EXALTAREI ....................................... 368
EU TE LOUVAREI SENHOR ......................... 360
EU VENHO DO SUL E DO NORTE ............... 114
EU VIM DE LONGE ..................................... 100
EU VOS DOU .............................................. 304
EU VOU SEGUIR ......................................... 537
EXISTE UM POÇO ...................................... 150
FAZEI DE HOSANAS RETUMBAR ................ 501
FELICIDADE CHEGOU ................................ 401

Nº
FELIZ NATAL! FELIZ NATAL! ........................ 533
FELIZES OS QUE VIVEM ............................. 340
FESTA DE BELÉM ....................................... 549
FESTA DO AMOR ....................................... 321
FICA SEMPRE ............................................ 224
FILHOS DO MESMO PAI ............................. 337
FOI PLANTADO O GRÃO ............................. 247
FUI UM FRUTO ........................................... 331
GLÓRA A DEUS .......................................... 430
GLÓRIA A DEUS I ....................................... 154
GLÓRIA A DEUS II ...................................... 155
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS ................. 157
GLÓRIA A DEUS NO CÉU ........................... 165
GLÓRIA A DEUS NO CÉU ........................... 439
GLÓRIA A DEUS TRINDADE ....................... 166
GLÓRIA A DEUS ......................................... 164
GLÓRIA AO PAI CRIADOR .......................... 161
GLÓRIA AO PAI DO CÉU ............................. 163
GLÓRIA AO PAI DOS HOMENS ................... 169
GLÓRIA, GLÓRIA ALELUIA ......................... 156
GRAÇAS DEMOS A SENHORA ..................... 02
GUIADOS PELA ESTRELA .......................... 536
HINO ARDENTE .......................................... 281
HINO DE REIS ............................................ 548
HOLOCAUSTO VERDADEIRO ...................... 418
HOMEM JUSTO .......................................... 483
HONRA E GLÓRIA (A) ................................ 509
HOSANA AO FILHO DE DAVI ...................... 267
HOSANA HEI .............................................. 268
HUMILDES ELEVAMOS .............................. 225
ILUMINA .................................................... 462
IMAC. CORAÇÃO DE MARIA ........................ 09
IMACULADA MARIA DE DEUS ..................... 35
INDA VOS PERTENCE .................................. 73
IRMÃOS LOUVEMOS .................................. 124
JAVÉ MUDOU A SORTE DE SIÃO .............. 500
JAVÉ O DEUS DOS POBRES ...................... 101
JESUS CRISTO É O SENHOR ..................... 498
JESUS CRISTO ME DEIXOU ....................... 315
JESUS CRISTO NÃO VAI PASSAR .............. 444
JESUS CRISTO VEM FALAR ....................... 185
JESUS NASCEU ......................................... 539
JESUS NAZARENO ..................................... 511
JOSÉ FELIZ ESPOSO .................................. 480
JUBILOSOS VOS SAUDAMOS ..................... 486

Nº
JUVENTUDE QUE VAI COM MARIA .............. 83
LADAINHA DE Nª SRA. ................................ 93
LÁGRIMAS SÃO ......................................... 128
LAVAI-ME SENHOR .................................... 140
LEMBRAI-VOS .............................................. 84
LENTA E CALMA ........................................ 453
LEVANTAI-VOS POVO SANTO ..................... 204
LEVANTAI-VOS SOLDADOS ........................ 427
LHE CHAMAM JESUS ................................ 361
LIBERDADE VEM E CANTA ......................... 454
LíRIO BRANCO ............................................. 08
LOUVAI DEUS Ó CRIATURAS ...................... 375
LOUVEMOS TODOS JUNTOS ...................... 170
LOUVOR A VÓS .......................................... 188
LOUVOR E GLÓRIA A TI ............................. 186
MÃE ADMIRÁVEL ......................................... 19
MÃE DO CÉU MORENA ................................ 44
MÃE DO GRANDE AMÉM ............................. 55
MÃE DO SALVADOR ..................................... 81
MÃE DOS CAMINHANTES ............................ 58
MÃE MARIA ................................................. 15
MAGNIFICAT (C) .......................................... 05
MAIS OUTRO DIA FINDOU ......................... 367
MAIS PERTO DE DEUS ............................... 335
MAIS PERTO Ó DEUS DE TI ....................... 316
MÃOS ABERTAS ......................................... 221
MARAVILHOSO .......................................... 349
MARIA CONSOLO ......................................... 57
MARIA DA ASSUNÇÃO ................................ 30
MARIA DE JESUS CRISTO ........................... 21
MARIA DE MINHA INFÂNCIA ........................ 46
MARIA DE NAZARÉ ...................................... 04
MARIA DE TODAS AS HORAS ...................... 76
MARIA DE TREZENTOS NOMES ................... 10
MARIA DO SIM ............................................ 85
MARIA MEDIANEIRA DIVINAL ...................... 78
MARIA TEU LINDO NOME ............................ 37
MARIA TRAZ DE VOLTA ................................ 48
MARIA TU ÉS A AURORA ............................. 66
MARIA, MINHA MÃE MARIA ........................ 17
ME CHAMASTE .......................................... 110
MENINO DE BELÉM ................................... 538
MERGULHAR EM TEU SER ........................ 404
MESA DA IRMANDADE .............................. 248
MEU CORAÇÃO É PARA TI ......................... 219

Nº
MEU DEUS COMO ÉS LINDO ..................... 356
MEU LAR ................................................... 465
MEU PAI QUERIDO ..................................... 482
MEU REI .................................................... 346
MEU SACRAMENTO ................................... 314
MINH’ALMA DÁ GLÓRIAS ............................ 47
MINHA ALMA ENTOA UM HINO ................. 423
MINHA LUZ É JESUS (D) ............................ 319
MINHA PRECE AO NATAL .......................... 514
MONTE SANTO .......................................... 233
MOSTRA-ME SENHOR ............................... 182
MUITO MAIS PRECIOSO ............................ 370
MUITOS GRÃOS DE TRIGO ........................ 246
NA CASA DE NAZARÉ .................................. 62
NA MESA SAGRADA .................................. 305
NADA SEM TI E SEM NÓS ........................... 91
NÃO PODE FALTAR ..................................... 338
NÃO PODE SER TRISTE ............................. 445
NAS ÁGUAS DESTA PAZ ............................. 357
NATAL DE JESUS ....................................... 544
NATAL É TEMPO DE REVER ....................... 523
NATAL É VIDA QUE NASCE ........................ 542
NESTE DIA ................................................... 89
NINGUÉM PODE PRENDER ........................ 456
NINGUÉM SABE EXPLICAR ........................ 234
NO SEU NOME HÁ PODER ......................... 397
NO TEU ALTAR ........................................... 242
NO TEU NATAL VOU RENASCER ................ 543
NOITE FELIZ ............................................... 524
NOME DULCÍSSIMO ..................................... 14
NÓS AMAMOS A BÍBLIA SAGRADA ........... 174
NÓS SOMOS O POVO DE DEUS ................... 95
NÓS VOS SAUDAMOS .................................. 26
NOSSA SENHORA DE SION ......................... 87
NOSSA SENHORA IMPLORA ........................ 18
NOSSA VIDA É UM LOUVOR ...................... 494
NOVA LITURGIA ......................................... 276
NOVO SOL BRILHOU .................................. 505
O AMOR É LINDO ....................................... 345
O AMOR VENCEU A CRUZ ......................... 504
O ANJO DO SENHOR ................................... 54
O BEM MAIOR ............................................ 457
OBRIGADO SENHOR .................................. 369
O CÉU HABITA ........................................... 354
O CHAMADO .............................................. 111

Nº
Ó CORAÇÃO FERIDO .................................. 394
O CORPO DO MEU SENHOR ...................... 228
Ó CRUZ DE AMOR ..................................... 149
Ó DEUS BONDADE ..................................... 512
Ó DOCE SANTA FILOMENA ........................ 489
O EVANGELHO É A BOA NOVA ................... 205
OFERTA DE AMOR ..................................... 258
OFERTA SINGELA (C) ................................. 238
OFERTAMOS Ó SENHOR ............................ 252
OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA ................ 217
OLHEM PARA AS FLORES .......................... 211
OLHOU JESUS A FIGUEIRA ........................ 142
Ó MÃE CHEIA DE GRAÇA ............................. 86
Ó MÃE DE JESUS MARIA ........................... 433
O MEU CORAÇAO SE ALEGRA ................... 436
O MUNDO ESTÁ A SUA FRENTE ................ 322
O MUNDO ESTÁ DIVIDIDO ......................... 138
O NATAL PODE SER TODO DIA .................. 552
ONDE HÁ AMOR ........................................ 312
ONIPOTENTE E BOM SENHOR ................... 374
O NOME DE JESUS É DOCE ....................... 446
Ó PAI NÓS TE DAMOS ............................... 255
Ó PAI SOMOS NÓS ...................................... 97
O POVO DE DEUS ...................................... 554
ORAÇÃO DA CURA .................................... 400
ORAÇÃO DA FAMÍLIA ................................. 460
ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO ................... 488
ORAÇÃO PELO PASTOR (C) ....................... 466
OS CRISTÃOS TINHAM TUDO .................... 214
OS RAMOS DA AZINHEIRA ........................... 07
O SENHOR É MEU PASTOR (C) ................. 469
O SENHOR É SANTO .................................. 262
O SENHOR FEZ EM MIM .............................. 79
O SENHOR ME CHAMOU ........................... 109
Ó SENHOR NOS ENSINASTE ...................... 491
O SILÊNCIO ................................................ 413
O SOL SE PÕE ............................................. 01
O TELEFONE DO CÉU ................................. 448
O TEMPO VAI PASSANDO .......................... 518
Ó TRINDADE, VOS LOUVAMOS .................. 327
OUÇO UMA VOZ ......................................... 516
OURO, INCENSO E MIRRA ......................... 547
Ó VINDE ....................................................... 71
Ó VIRGEM PURA .......................................... 31
PAI DO FILHO PRÓDIGO ............................. 168

Nº
PALAVRA SANTA ....................................... 192
PÃO E VINHO APRESENTAMOS ................. 237
PARA AS POBRES ALMAS ......................... 139
PARA MIM A CHUVA .................................. 408
PARA QUE TODOS TENHAM VIDA .............. 297
PARABÉNS PRA JESUS ............................. 553
PARTICIPAR É CRIAR ................................. 250
PASTOR DO POVO SANTO ......................... 467
PECADOR AGORA É TEMPO ...................... 146
PELO BATISMO (G) .................................... 284
PELO CAMINHO ......................................... 506
PELO ESPÍRITO DO AMOR ......................... 227
PELOS PRADOS (C) ................................... 282
PERDÃO SENHOR ...................................... 136
PERDÃO SENHOR ...................................... 131
PERDÃO SENHOR ...................................... 147
PERDÃO SENHOR ...................................... 148
PERDOAI-ME OUTRA VEZ .......................... 130
PERDOAI-NOS Ó PAI .................................. 135
PERFEITO QUEM TE CRIOU ......................... 33
PÉS QUE EVANGELIZAM ............................ 565
PODES REINAR .......................................... 502
POR CAUSA DA PALAVRA ......................... 474
POR CAUSA DE UM CERTO REINO ............ 556
POR PREGAR UM NOVO REINO ................. 473
POR SUA MORTE ....................................... 495
POR TODOS SEJA AMADO ........................ 421
POR UM PEDAÇO DE PÃO ......................... 313
PORQUE ÉS ............................................... 180
POUCOS OS OPERÁRIOS (C) ..................... 286
PRECE PIEDOSA ........................................ 240
PRECISO PERDOAR ................................... 127
PRESENÇA REAL ....................................... 399
PRESTE ATENÇÃO ..................................... 442
PRIMEIRA CRISTÃ ....................................... 94
PROCURO ABRIGO .................................... 317
PROVA DE AMOR ...................................... 253
PUBLICAI EM TODA A TERRA .................... 198
QUANDO A GENTE ENC. DEUS .................. 289
QUANDO CHAMASTE ................................. 183
QUANDO COMPLETOU-SE ......................... 541
QUANDO MEUS BRAÇOS ........................... 245
QUANDO O DIA DA PAZ (C) ....................... 299
QUANDO OS PÉS ....................................... 213
QUANDO TEU PAI REVELOU ......................... 23

Nº
QUANTAS ESTRELAS ................................... 72
QUANTAS VEZES ........................................ 438
QUANTO É GRANDE ................................... 476
QUÃO GRANDE ÉS TU ............................... 326
QUE PODEREMOS AO SENHOR ................. 239
QUE VOS DIREI ............................................ 20
QUEM ASSUME A CRUZ E VAI ................... 562
QUEM DISSE .............................................. 212
QUEM É QUE VAI ....................................... 435
QUEM FOI? ................................................ 288
QUEM NOS SEPARARÁ .............................. 287
QUEM PODERÁ ............................................ 16
QUEREMOS DEUS ...................................... 555
QUERES UM BÁLSAMO ............................. 355
QUERO LEVAR ESTA BÍBLIA ...................... 173
QUERO ME ALEGRAR ................................ 229
QUERO OUVIR TEU APELO (E) ................... 477
QUERO SUBIR ............................................ 108
QUISERA SER FLORZINHA ........................... 27
RAINHA DA PAZ ........................................... 74
RAZÃO DE SER .......................................... 235
RECEBEI Ó DEUS ....................................... 231
REI DIVINO ................................................. 564
REI DOS REIS (E) ...................................... 508
REJUBILA NOSSA VOZ .............................. 487
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS ................ 207
RENOVA-ME SENHOR ................................ 133
REVESTE-ME SENHOR (G) ........................ 391
SABES SENHOR ......................................... 236
SALMO 90 ................................................. 407
SALVE C. JESUS VENCEDOR ..................... 503
SALVE DIVINO TESOURO ........................... 420
SALVE RAINHA MÃE DE DEUS ..................... 45
SALVE RAINHA ............................................ 39
SANTA E SILENCIOSA NOITE ..................... 545
SANTA MÃE MARIA ..................................... 60
SANTO ANTÔNIO ....................................... 485
SANTO É MEU SENHOR ............................. 275
SANTO É O SENHOR .................................. 273
SANTO EM TODA PARTE ............................ 272
SANTO SIDERAL ........................................ 264
SANTO ....................................................... 277
SANTO, SANTO .......................................... 263
SANTO; DIZEM OS ANJOS ......................... 271
SANTUÁRIO DA FAMÍLIA ............................ 464

Nº
SE AS ÁGUAS DO MAR .............................. 561
SÊ BENDITO SENHOR ................................ 257
SE MEU CORAÇÃO .................................... 358
SE MEU IRMÃO ESTENDE .......................... 222
SE OUVIRES ............................................... 113
SE UM DIA CAÍRES .................................... 137
SENHOR ATENDEI OS PEDIDOS ................. 522
SENHOR DEUS DO UNIVERSO ................... 274
SENHOR DO MUNDO ................................. 269
SENHOR EIS AQUI TEU POVO .................... 259
SENHOR EU ESTOU AQUI .......................... 132
SENHOR EU QUERO .................................. 366
SENHOR QUE NO NATAL ............................ 540
SENHOR QUE VIESTES .............................. 151
SENHOR QUEM ENTRARÁ ......................... 120
SENHOR SE TU ME CHAMAS ..................... 112
SENHOR TE OFERECEMOS ........................ 215
SENHOR TENDE PIEDADE ......................... 134
SENHOR TENDE PIEDADE ......................... 143
SENHOR TUA SANTA PALAVRA ................. 199
SENHOR VEM SALVAR TEU POVO ............. 520
SENHOR; RECEBE AGORA ......................... 261
SENHOR; TENDE PIEDADE ........................ 144
SENHORA DA AMÉRICA LATINA .................. 43
SENHORA DA LUZ ........................................ 28
SENHORA DA SALETE ................................. 22
SENHORA DE TODOS OS CAMINHOS .......... 49
SENHORA E RAINHA .................................... 59
SER SACERDOTE ....................................... 470
SETE DORES DE MARIA ............................ 560
SEU NOME BRILHA .................................... 270
SHEMA ISRAEL .......................................... 171
SILÊNCIO ................................................... 348
SIM EU QUERO .......................................... 378
SÓ A DEUS NÓS ADORAMOS ...................... 77
SÓ NO SILÊNCIO ........................................ 414
SÓ TU TENS PALAVRAS ............................. 190
SOBE A JERUSALÉM ................................... 42
SOL E LUA BENDIZEI ................................. 373
SOMOS CIDADÃOS DO REINO ................... 303
SOMOS CONVIDADOS ............................... 125
SOMOS FELIZES ........................................ 343
SOU BOM PASTOR ..................................... 129
SOU FELIZ .................................................. 557
SOU INSACIÁVEL ....................................... 377

Nº
SUBIREMOS A CASA SAGRADA .................. 96
TÃO SUBLIME SACRAMENTO .................... 352
TEM ANJOS VOANDO ................................ 443
TEMPO DA GRAÇA .................................... 546
TEMPO DE CONVERSÃO ............................ 302
TEU POVO AQUI REUNIDO ......................... 187
TEUS AMIGOS TE ESCUTAM ...................... 203
TODA BÍBLIA .............................................. 179
TODA SEMENTE ......................................... 181
TODAS AS GERAÇÕES (C) ........................... 38
TODO DIA .................................................. 105
TRABALHAR O PÃO ................................... 244
TRAJA O CÉU ............................................... 70
TRANSFORMA SENHOR ............................. 243
TU ÉS BENDITA ............................................ 51
TU ME CATIVASTE ..................................... 285
TUA PALAVRA ............................................ 191
TUDO DAREI SÓ POR MARIA ....................... 53
TUDO PASSARÁ ......................................... 371
UM ANJO À VIRGEM SANTA ........................ 80
UM CERTO GALILEU .................................. 292
UM CORAÇÃO PARA AMAR (G) ................ 249
UM DEUS APAIXONADO ............................. 293
UM DIA UMA CRIANÇA ME PAROU ............ 441
UM HOMEM CHAMADO JOÃO ................... 484
UM REI FEZ ................................................ 294
UMA IGREJA QUE OLHA ............................ 106
UMA NOITE NO ORIENTE ........................... 535
VAI DIZER AOS IRMÃOS ............................ 496
VAI FALAR NO EVANGELHO ....................... 184
VAI SURGINDO .......................................... 241
VAMOS JESUS ........................................... 395
VAMOS JUNTOS PARA A MESA ................. 301
VEJAM ....................................................... 291
VEM CAMINHEIRO ..................................... 558
VEM COM TEU SABER ............................... 379
VEM ESPÍRITO DE LUZ .............................. 388
VEM ESPÍRITO SANTO ILUMINAR .............. 384
VEM ESPÍRITO SANTO ............................... 383
VEM EU MOSTRAREI ................................. 115
VEM NOS ENSINAR ................................... 206
VEM Ó SENHOR ......................................... 298
VEM SENHOR; VEM SALVAR ..................... 517
VEM, NÃO DEMORES ................................. 226
VEM, VEM LOUVAR .................................... 117

Nº
VENCENDO O PECADO .............................. 497
VENCENDO VEM JESUS ............................. 160
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