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Entrada

1NÃO SEI SE DESCOBRISTE a encantadora luz, *
no olhar da mãe feliz que embala o novo ser. *

Nos braços leva alguém, em forma de outro eu; * vi-
vendo agora em dois, se sente renascer.

A mãe será capaz de se esquecer, * ou deixar de amar
algum dos filhos que gerou? * e se existir acaso tal
mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor.

O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus; * to-
mou seu povo no colo; quis nos atrair. * Até a ingra-
tidão inflama seu amor; * um Deus apaixonado busca
a mim e a ti!

2DENTRO DE MIM uma voz insistiu * que eu me
entregasse ao amor. * Meu coração muitas vezes

fugiu * Mas me encontraste, Senhor. * Eu tinha tantos
caminhos * e ouvira tantas propostas * mas caminha-
va sozinho * não encontrava respostas.

Eis que porém certo dia me conquistastes, Senhor,
e hoje na Eucaristia venho selar este amor (2x).

Dentro de mim arde um facho de luz * luz que veio do
Céu. * Meu coração aos irmãos me conduz * Já não há
muros nem véu. * O meu caminho é sereno * mesmo
se existem barreiras * Tenho meu cálice pleno * de
esperanças fagueiras.

Tudo porque certo dia me conquistastes Senhor
E hoje na Eucaristia venho selar este amor (2x).
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3OUTRA VEZ O NOSSO POVO ESTÁ * reunido para
celebrar esta ceia que Jesus mandou * para quem

quisesse partilhar. Outra vez o nosso povo irá relem-
brar que somos povo irmão * e fazendo o que Jesus
mandou, viveremos do seu Coração.

O nosso Deus tem coração de Pai * o nosso Deus não
é um Deus distante * Jesus Cristo no-lo revelou: so-
mos um povo que o Senhor amou.

Jesus Cristo que por nós viveu * para o mundo foi
reparação * e uma forma de viver nos deu * no misté-
rio do seu coração. Sua vida é nossa redenção, seu
amor nunca voltou atrás. * Imitemos o seu coração *
se quisermos encontrar a paz.

4VAI, VAI, MISSIONÁRIO DO SENHOR, * vai tra-
balhar na messe com ardor * Cristo também che-

gou para anunciar: não tenhas medo de evangelizar!

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus * à
América Latina e aos sofridos povos seus * que pas-
sam fome, labutam, se condoem, mas acreditam na
libertação!

2. Ai daqueles que massacram o pobre, * vivendo mui
tranqüilos, ocultando a exploração, * enquanto o ir-
mão à sua porta vem bater, * implorando piedade,
água e pão.

3. Ai daqueles que promovem a guerra, * semeando
discórdias, injustiças e rancor. * Um mundo novo nós
vamos construir * na unidade, na paz e no amor.
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4. Se és cristão, és também comprometido, * chama-
do foste tu e também foste escolhido * pra construção
do reino do Senhor: * vai, meu irmão, sem reserva e
sem temor.

5ESTAREMOS AQUI REUNIDOS, como estavam em
Jerusalém, * pois só quando vivemos unidos, é que

o Espírito Santo nos vem.

1. Ninguém pára esse vento passando, * ninguém vê
Ele sopra onde quer. * Força igual tem o Espírito quan-
do faz a Igreja de Cristo crescer.

2. Feita de homens, a Igreja é divina, * pois o Espírito
Santo a conduz, * como um fogo que aquece e ilumi-
na, que é Pureza, que é Vida, que é Luz.

3. Sua imagem são línguas ardentes, * pois o amor é
comunicação. * E é preciso que todas as gentes sai-
bam quanto felizes serão.

4. Quando o Espírito espalha suas graças, * faz dos
povos um só coração. * Cresce a Igreja, onde todas as
raças um só Deus, um só Pai louvarão.

6O POVO DE DEUS no deserto andava, * mas à sua
frente alguém caminhava. * O Povo de Deus era

rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. *
Também sou teu povo, Senhor, * e estou nessa estrada
* Somente a tua graça me basta e mais nada.

2. O Povo de Deus também vacilava, * às vezes custa-
va a crer no amor. * O Povo de Deus, chorando rezava,
pedia perdão, e recomeçava. * Também sou teu povo,
Senhor, e estou nessa estrada. * Perdoa se às vezes
não creio em mais nada.
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3. O Povo de Deus também teve fome * e Tu lhe man-
daste 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, e 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, corria e can-
tava * e nos seus louvores, seu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada.
Cada dia mais perto da terra esperada.

7 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 amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. * Eu só encon-
tro a paz e a alegria bem perto de Ti ( 2x).

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta,
eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de Ti. * Mas
Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido, * é
difícil agora viver sem saudades de Ti.

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, *
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.

8 VEM CAMINHEIRO, o caminho é caminhar. * Vai,
peregrino, meu amor testemunhar.

1. Eu escutei os clamores do meu povo * e pensei no
mundo novo * que está no coração * de cada homem
que responde à vocação.
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2. Você que tem o futuro pela frente, * anda muito
descontente, * e 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 liberda-
de é conquistada com amor.

9 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 estás no
céu. Pai nosso que estás aqui. (2x)

Ele mostrou o caminho, veio mostrar quem tu és. *
Disse, com graça e com jeito, que os nossos defeitos
tu vais perdoar.* Disse que a vida que deste, queres
com juros ganhar, * cuidas de cada cabelo que vamos
perdendo sem mesmo notar.

10 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. Da
noite da mentira, * das trevas para a luz, * busquemos
a verdade, verdade é só Jesus.
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2. Pecar é não ter vida, * pecar é não ter luz: tem vida
só quem segue os passos de Jesus.

3. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as al-
mas peregrinas que marcham para a luz.

11 SENHOR, QUEM ENTRARÁ no santuário pra
te louvar? (2x) Quem tem as mãos limpas * o

coração puro. * Quem não é vaidoso e sabe amar. (2x)

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar
(2x). Oh! dá-me mãos limpas * e um coração puro.
Arranca a vaidade, ensina-me a amar. (2x)

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar.
(2x). Teu sangue me lava, * teu fogo me queima, * O
Espírito Santo inunda meu ser. (2x).

12 O QUE DIREI quando eu for ao meu povo?
Que coisas direi, pra ser entendido? Eis que

eu te envio e dirás ao meu povo: meu nome é Javé,
Aquele que é, que sempre será, sou aquele que vos
libertará.

1. Moisés não estava pronto para anunciar. * E disse
que não saberia o que dizer ao povo. * Disseste que
ajudarias e Moisés foi lá. * Moisés então te anunciou
de um jeito mais que novo.

2. Ninguém de nós se sente pronto para anunciar. * A
gente ainda não aprendeu o que dizer ao povo. * Mas
cremos que tu nos inspiras quando a gente vai. *
Queremos evangelizar, então de um jeito novo.

Diag. Cantos 18/07/2005, 09:31472



PERDÃO 473

9

Perdão

13 PERDOAI-ME outra vez, Senhor. * Novamente
eu me fechei * dentro do meu desamor * vossa

imagem eu mutilei.

Perdoai-me, Senhor. * Não vivi minha vocação *
Perdoai-me, Senhor. * Não amei o meu irmão.

2. Deveria ser vosso apóstolo * mas pequei por omis-
são. * 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.

14 CONVERTE O MEU CORAÇÃO * Eu quero reco-
meçar. * Ensina-me a ser irmão dos pobres e

oprimidos. * Confesso meu egoísmo, eu penso demais
em mim. * Teu sim para mim é não e se dizes que não
eu insisto que sim.

Converte o meu coração * aos pobres a quem tanto
amas. * A ser também pobre me chamas * converte o
meu coração (2x).

Converte o meu coração. * Eu quero reaprender. *
Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. *
Confesso o meu comodismo. * É muito fácil dar do
que se comprometer e de novo aprender e de fato
mudar.
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15 EU TE PEÇO que tu me convertas o coração. *
Que eu decida mudar de uma vez a direção. *

Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. * Quero ser
como fui batizado, * não quero voltar ao pecado. * Con-
verte meu coração, Senhor, converte o meu coração.

2. Sou projeto de paz que nasceu do teu amor. * Mas
esqueço demais que também sou pecador. * Desta vez
é pra valer, desta vez é pra valer. * Viverei como al-
guém confirmado, * eleito, provado e chamado. Con-
verte meu coração, Senhor, converte o meu coração.

16 SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS,
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS!

1. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça
verdade no meio de nós (2x).

2. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que
não te obedeci nem segui tua voz (2x).

3. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de
paz e justiça, sem ódio e sem dor (2x).

Glória

17 GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS * Paz na
terra aos seus amados. * A vós louvam, Rei

Celeste, * os que foram libertados.

Glória a Deus, Glória a Deus (2x).

Deus e Pai nós vos louvamos, * adoramos, bendize-
mos. * Damos glória ao vosso nome, * vossos dons
agradecemos.
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Senhor nosso, Jesus Cristo, * Unigênito do Pai, * vós
de Deus Cordeiro Santo * nossas culpas perdoai.

Vós que estais junto do Pai * como nosso intercessor
* acolhei nossos pedidos, * atendei nosso clamor.

Vós somente sois o Santo, * o Altíssimo Senhor *, com
o Espírito Divino, * de Deus Pai o resplendor.

Amém (4x)

18 GLÓRIA A DEUS NA IMENSIDÃO e paz
na terra ao homem nosso irmão (2x)

1. Senhor, Deus Pai Criador onipotente, * nós vos lou-
vamos e vos bendizemos * por nos terdes dado o Cristo
Salvador.

2. Senhor Jesus, Unigênito do Pai, * nós vos damos
graças por terdes vindo ao mundo, * feito nosso ir-
mão, sois nosso redentor.

3. Senhor, Espírito Santo, Deus Amor, * nós vos ado-
ramos e vos glorificamos, * por nos conduzirdes por
Cristo, a nosso Pai.

4. Glória ao Pai e a Cristo sejam dadas, * glória ao
Espírito Santo sem cessar, * agora e para sempre, por
toda a eternidade.

Meditação

19 SOU BOM PASTOR, ovelhas guardarei. *
Não tenho outro ofício nem terei. * Quantas

vidas eu tiver eu vos darei.
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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.

20 TU ME CONHECES quando estou sentado. *
Tu me conheces quando estou de pé. * Vês

claramente quando estou andando. * Quando repou-
so tu também me vês. * Se pelas costas sinto que me
abranges, também de frente sei que me percebes. Para
ficar longe do teu Espírito. * O que farei? Aonde irei,
não sei.

Para onde irei? Para onde fugirei? * Se subo ao céu
ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para
onde irei? Para onde fugirei? * Se estás no alto da
montanha verdejante ou nos confins do mar!

2. Se eu disser: Que as trevas me escondam * e que
não haja luz onde eu passar. * Pra ti a noite é clara
como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. * Tu
me teceste no seio materno, * e definiste todo o meu
viver. * As tuas obras são maravilhosas, que maravi-
lha, meu Senhor, sou eu.

3. Dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito, * bendi-
tas sejam sempre as tuas mãos. * Prova-me Deus e vê
meus pensamentos, * olha-me Deus e vê meu cora-
ção. * Livra-me Deus de todo mau caminho, quero
viver, quero sorrir, cantar. * Pelo caminho da eterni-
dade, Senhor, terei toda a felicidade.
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21 A TI, MEU DEUS, elevo o meu coração, * ele-
vo 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. E a tua bonda-
de infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar
o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.

A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, * ao
pobre e ao sofredor vou servir e esperar. * Em Ti, Se-
nhor, humildes se alegrarão, cantando a mesma can-
ção de esperança e de paz.

22 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, chuvas: * eterno... * Fez pedras,
terras, montes: * eterno...

4. Distribuiu a vida: * eterno... * Na planta, peixe e
ave: * eterno...

5. E fez à sua imagem: * eterno... * O homem livre e
forte: * eterno...

6. Na história que fazemos: * eterno... * Deus vai à
nossa frente: * eterno...

7. E quando nós pecamos: * eterno... * Perdoa e forta-
lece: * eterno...
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23 ENVIA TEU ESPÍRITO, Senhor, e renova a face
da terra (2x).

1. Bendize, minha alma ao Senhor! Senhor, meu Deus,
como és tão grande.

2. Como são numerosas tuas obras, Senhor! A terra
está cheia de tuas criaturas.

3. Quando ocultas tua face, elas se perturbam! Quan-
do lhes tiras a vida, voltam ao nada.

4. Seja ao Senhor eterna glória, alegre-se ele em suas
obras.

5. Que o meu canto ao Senhor, seja agradável! É nele
que está minha alegria.

24 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.

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.

5. A luz e a graça vossa, sem fim me seguirão. * E o céu
em recompensa, um dia me darão.
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Aclamação

25 BUSCAI PRIMEIRO o Reino de Deus * e a sua
justiça. * E tudo mais vos será acrescentado *

Aleluia. Aleluia!

2. Não só de pão o homem viverá, * mas de toda Pa-
lavra * que procede da boca de Deus. * Aleluia. Aleluia.

3. Se vos perseguem por causa de mim * não esqueçais
o porquê. * Não é o servo maior que o Senhor. * Aleluia.
Aleluia.

26 ALELUIA, ALELUIA ! Como o Pai me amou,
assim também eu vos amei! * Aleluia, aleluia!

Como estou no Pai, permanecei em mim!

Vós todos que sofreis, aflitos vinde a mim! * Repouso
encontrarão os vossos corações. * Dou graças a meu Pai
que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor!

27 ALELUIA,
ALELUIA…

Alguém do povo exclama: “Como é grande, ó Senhor,
quem te gerou e alimentou!” Jesus responde: “Ó mu-
lher pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus
e tudo guardou.

28 VAI FALAR NO EVANGELHO Jesus Cristo,
aleluia! * Sua Palavra é alimento que dá vida,

aleluia!

Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor (2x)
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A mensagem da alegria ouviremos, aleluia! * De Deus
as maravilhas cantaremos, aleluia!

29 EU VIM PARA ESCUTAR tua Palavra (2x) tua
Palavra de amor.

2. Eu gosto de escutar...

3. Eu quero entender melhor...

30 ALELUIA,
ALELUIA!

No princípio era a Palavra * e a Palavra se encarnou.
* E nós vimos sua glória * seu amor nos libertou.

Oferendas

31 MUITO ALEGRE, EU TE PEDI o que era meu. *
Partir! Um sonho tão normal. * Dissipei meus

bens, o coração também. * No fim, meu mundo era
irreal.

Confiei no teu amor e voltei * Sim, aqui é meu lugar
* Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou * este pranto em
minhas mãos

2. Mil amigos conheci; disseram adeus. * Caiu a soli-
dão em mim. * Um patrão cruel levou-me a refletir:
meu pai não trata um servo assim!

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão; * morreu, no
abraço, o mal que eu fiz. * Festa, roupa nova, anel,
sandália aos pés: * voltei à vida, sou feliz.
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32 ACEITA, SENHOR, NOSSOS DONS. * Aceita,
Senhor, nosso pão. * Aceita Senhor, nosso vi-

nho. * Aceita, Senhor, nossa gente * sofrida, oprimida,
esquecida. * Aceita esta dor que machuca demais.

Aceita, também, nossa fome de paz. * Aceita, Senhor,
nossa fome de amor. * Aceita, Senhor, este humano
calor, * dos povos latinos que querem viver * sem fome
e sem medo num mundo de paz, * na paz da justiça
de homens iguais... Aceita, Senhor, nosso Deus, * os
dons que, por certo, são teus (2x).

2. Aceita, Senhor, nossos dons. * Aceita, Senhor, nosso
pão. * Aceita Senhor, nosso vinho. * Aceita, Senhor,
nossa gente * sofrida, oprimida, esquecida. * Aceita
esta dor que machuca demais.

Aceita, também, nossos povos, Senhor, * crianças e
jovens sedentos de amor * e todos aqueles sem voz e
sem vez, * com fome de paz e de amor e de pão, * que
esperam os ventos da renovação, * a luz do que disse
Jesus, nosso irmão. Aceita, Senhor, nosso Deus, * os
dons que, por certo, são teus. (2x)

33 MINHA VIDA TEM SENTIDO * cada vez que eu
venho aqui. * E te faço o meu pedido, de não

me esquecer de ti. * Meu amor é como este pão * que
era trigo, que alguém plantou, depois colheu * e de-
pois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou
o povo meu.

Eu te ofereço vinho e pão.
Eu te ofereço o meu amor. (2x)
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2. Minha vida tem sentido * cada vez que eu venho
aqui. * E te faço o meu pedido, de não me esquecer de
ti. * Meu amor é como este vinho que era fruto, que
alguém plantou, depois colheu * e depois encheu-se
de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu.

34 MEU SENHOR E MESTRE, Jesus Cristo, * quan-
do eu penso no teu Coração, * eu entendo que

amar é isto: procurar viver em comunhão. * Teu amor
profundamente humano, * tão humano que me cati-
vou, * e ao mesmo tempo tão divino * o meu coração
divinizou.

O pão que eu ofereço, a paz que eu não mereço, o
vinho que me lembra aquela refeição. A paz daquele
dia, da Santa Eucaristia, tudo me recorda junto aos
meus irmãos, que o teu amor é o maior amor do
mundo, /: nada é mais profundo que teu Coração :/

35 SE MEU IRMÃO ME ESTENDE A MÃO, e pede
um pouco do meu pão, * e 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 ir-
mão que até nem tem o necessário pra ter paz. *
Quero ser pro meu irmão a resposta dele. * Eu que
vivo mais feliz e às vezes tenho até demais.

O Corpo e Sangue do Senhor, o corpo e o sangue de
um irmão. * O mesmo Pai e o mesmo amor, o mesmo
rumo e direção. * Nesta mesa do Senhor, sou respon-
sável pela paz. * De quem no riso e na dor, comigo vai
buscar o Pai.
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36 TRABALHAR O PÃO, celebrar o Pão, oferecer
e consagrar e comungar o Pão (2x).

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. Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que
nos faz irmãos. * Pão da liberdade e da justiça, * Pão
da Vida, Pão do céus: Pão bendito da libertação!

37 SOBE A JERUSALÉM, Virgem oferente sem igual
vai apresenta ao Pai teu Menino: Luz que che-

gou ao Natal. * E, junto à sua cruz, quando Deus
morrer fica de pé. * Sim, Ele te salvou, mas o ofereces-
te por nós com toda fé.

2. 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.

38 OS GRÃOS QUE FORMAM A ESPIGA * se unem
pra serem pão; * os homens que são Igreja, *

se unem pela oblação.

Diante do altar, * Senhor, entendo minha vocação: *
devo sacrificar * a vida por meu irmão.

2. O grão caído na terra * só vive se vai morrer * é
dando que se recebe, * morrendo se vai viver.

3. O vinho e o pão ofertamos, * são nossa resposta de
amor. * Pedimos humildemente: “Aceita-nos, ó Senhor”.
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39 MEU CORAÇÃO É PARA TI, Senhor, (3x) 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!

2. Pão e vinho são pra Ti, Senhor...

3. A minha vida é para Ti, Senhor...

40 UM CORAÇÃO PARA AMAR, pra perdoar e sen-
tir, * para chorar e sorrir ao meu 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 eu ponho no
altar. * Toma Senhor, que ele é teu. * Meu coração
não é meu.

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.

Comunhão

41 PROCURO ABRIGO NOS CORAÇÕES, de porta
em porta desejo entrar. * Se alguém me aco-

lhe com gratidão, faremos juntos a refeição (2x) .

1. Eu nasci pra caminhar assim, * dia e noite, vou até
o fim. * O meu rosto o forte sol queimou * meu cabelo
o orvalho já molhou: eu cumpro a ordem do meu
coração.
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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 refei-
ção, nós dois. * Sentirá seu 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 tere-
mos tudo em comum: eu cumpro a ordem do meu
coração.

42 TU TE ABEIRASTE DA PRAIA. * Não buscastes
nem sábios nem ricos, somente queres que eu

te siga.

Senhor, tu me olhastes nos olhos, * a sorrir pronun-
ciastes 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 mão solicitas. * Meu cansaço, que a
outros descanse. * Amor que espera seguir amando.

4. Tu, pescador de outros lagos. * Ânsia eterna de al-
mas que esperam... * Bondoso amigo que assim me
chamas.
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43 PELOS PRADOS E CAMPINAS verdejantes eu
vou, * é o Senhor que me leva a descansar. *

Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, *
minhas forças o Senhor vai animar.

Tu és, Senhor, o meu Pastor, * por isso nada em mi-
nha vida faltará (2x).

2. Nos caminhos mais seguros junto dele, eu vou, * e
pra sempre o seu nome eu honrarei. * Se eu encontro
mil abismos, junto dele , eu vou, * segurança sempre
tenho em suas mãos.

3. No banquete em sua casa muito alegre , eu vou, um
lugar em sua mesa me preparou. * Ele unge minha
fronte e me faz ser feliz, * e transborda a minha taça
em seu amor.

4. Co’alegria e esperança, caminhando, eu vou, minha
vida está sempre em suas mãos. * E na casa do Senhor
eu irei habitar * e este canto para sempre irei cantar.

44 SE EU NÃO PARTILHAR * em todos os
momentos * meus dons e meus talentos * E os

bens que tu me dás. * Jamais entenderei * a tua Euca-
ristia, * milagre que extasia e traz tão grande paz.

Preciso compreender, Senhor, * que neste pão repar-
tido, que neste vinho bebido * toda verdade se encer-
ra * sobre a justiça da Terra, * sobre o amor e a bon-
dade * e sobre a fraternidade que tu vieste ensinar.

2. Se eu não der de mim * podendo me doar * serei
então culpado do vinho e do pão. * Se acaso eu par-
tilhar * da Santa Eucaristia * a Paz que ela irradia em
mim não brilhará.
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3. No dia em que eu me for * a fim de Te encontrar. *
Eu quero estar tranqüilo do pão que eu dividi * e Tu
que és Salvador * irás multiplicar meus dons e tudo
aquilo que em vida eu reparti.

45 CANTAR A BELEZA DA VIDA, * presente do
amor sem igual: missão do teu povo escolhi-

do! Senhor, vem livrar-nos do mal!

Vem dar-nos teu Filho, Senhor, * sustento no pão e
no vinho, * e a força do Espírito Santo, * unindo teu
povo a caminho!

2. Falar do teu Filho às nações, * vivendo como Ele
viveu: missão do teu povo escolhido , Senhor, vem
cuidar do que é teu.

3. Viver o perdão sem medida, * servir sem jamais
condenar: missão do teu povo escolhido, Senhor, vem
conosco ficar.

4. Erguer os que estão humilhados, * doar-se ao pe-
quenos, aos pobres: missão do teu povo escolhido,
Senhor, nossas forças redobre.

5. Buscar a verdade, a justiça, * nas trevas brilhar como
a luz: missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos
passos conduz!

6. Andar os caminhos do mundo, * plantando teu
Reino de Paz: missão do teu povo escolhido. Senhor,
nossos passos refaz!

7. Fazer deste mundo um só povo, * fraterno, a serviço
da vida: missão do teu povo escolhido. Senhor, vem
nutrir nossa lida.
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46 EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,
que todos tenham vida plenamente.

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Se-
nhor, * reconstrói a tua vida em comunhão com teu
irmão. * Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.

2. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. *
tenho pena deste povo que não tem o que comer. *
Onde está um 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 teu irmão, eu estou morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. *
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda esperan-
ça. * Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.

6. Não apague o fogo tênue do pavio que ainda fume-
ga. * Reconstrói e reanima toda vida que se apaga. *
Onde vive o teu irmão, eu estou vivendo nele.

7. Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. * Eu
não deixo perecer nenhum daqueles que são meus. *
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.

8. Da ovelha desgarrada eu me fiz o bom pastor. *
Reconduze, acolhe e guia, a quem de mim se extraviou.
* Onde salvas teu irmão, eu me estou salvando nele.
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9. Quem comer o pão da vida, eu o ressuscitarei * e no
reino do meu Pai teremos vida plenamente. * Onde
todos os irmãos serão eterna comunhão.

47 E TODOS REPARTIAM O PÃO e não havia ne-
cessitados entre eles.

1. Nossos irmãos repartiam os seus bens, * fraternal-
mente, tinham tudo em comum; * e era grande a ale-
gria 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 nosso irmão.

48 O PÃO DA VIDA, a Comunhão, * nos une a
Cristo e aos irmãos. * E nos ensina abrir as

mãos * para partir, repartir o pão (2x).

1. Lá no deserto a multidão * com fome segue o Bom
Pastor. * Com sede busca a Nova Palavra: * Jesus tem
pena e reparte o Pão.

2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, * quando amou-nos
até o fim, * partiu o Pão, disse: “Isto é meu Corpo *
por vós doado: tomai, comei!”

3. Se neste Pão, nesta Comunhão, * Jesus por nós dá
a própria vida, * vamos também repartir os dons, *
doar a vida por nosso irmão.

4. Onde houver fome, reparte o pão * e tuas trevas
hão de ser feliz; * encontrarás Cristo no irmão, * serás
bendito do Eterno Pai.
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5. “Não é feliz quem não sabe dar”. * Quem não apren-
de a lição do Altar * de abrir a mão e o coração * para
doar-se no próprio dar.

6. “Abri, Senhor, estas minhas mãos, * que, para tudo
guardar, se fecham!” * Abri minh’alma, meu coração,
* para doar-me no eterno dom!

49 ANTES DA MORTE e ressurreição de Jesus, *
Ele, na Ceia, quis se entregar: * deu-se em

comida e bebida pra nos salvar.

E quando amanhecer * o dia eterno, a plena visão, *
ressurgiremos por crer * nesta vida escondida no pão.

1. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, * nós
repetimos, como Ele fez: * gestos, palavras, até que
volte outra vez.

3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos, * e nos
prepara a glória do céu; * Ele é a força na caminhada
pra Deus.

4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! * Quem
O recebe não morrerá; * no último dia vai ressurgir,
viverá.

5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! * Esta verda-
de vai anunciar * a toda terra, com alegria, a cantar.

50 A MESA TÃO GRANDE E VAZIA de amor e de
paz — de paz! * Aonde há o luxo de alguns, *

Alegria não há, jamais! * A mesa da Eucaristia * nos
quer ensinar a, a, * que a ordem de Deus, nosso Pai *
é o pão partilhar!
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Pão em todas as mesas, * da Páscoa a nova certe-
za. /: A festa haverá * e o povo a cantar, aleluia! :/

2. As forças da morte: a injustiça * e a ganância de ter
— de ter, * agindo naqueles que impedem * ao pobre
viver — viver, * sem terra, trabalho e comida, * a vida
não há —  jamais. * Quem deixa e não age, * a festa
não vai celebrar.

3. Irmãos, companheiros na luta, * nos demos as mãos
— as mãos, * na grande corrente do amor, * na feliz
comunhão! — irmãos! * Unindo a peleja e a certeza, *
vamos construir — aqui, * na terra o projeto de Deus:
* todo o povo a sorrir!

4. Bendito o ressuscitado, * Jesus vencedor, ô, ô. * No
Pão partilhado, a sua presença deixou — deixou! *
Bendita é a vida nascida * de quem se arriscou — ô,
ô, * na luta pra ver triunfar * neste mundo o amor!

511. 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 tam-
bém.

2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A
verdade é como o sol e invadirá 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.
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3. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás
em mim aqui: 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 reali-
zar, com amor, a construção de um mundo novo muito
melhor! Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus ir-
mãos. Iremos nós e o Teu amor vai construir enfim a
paz!

52 VOU CANTAR TEU AMOR, ser no mundo um
farol. * Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as jane-

las 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 aqui-
lo que o mundo ensina e cantar... Cantar o 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.

Celebrar meu viver pra no mundo ser mais, faz de
mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz.
Comungar Teu viver neste vinho e neste pão, quero
ser, Senhor, novo homem nascido do Teu coração.

53 EU QUIS COMER ESTA CEIA agora, * pois vou
morrer, já chegou a minha hora.
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Comei, tomai, é meu Corpo e meu Sangue que dou.
* Vivei no amor, Eu vou preparar a ceia na casa do
Pai (2x).

2. Comei o Pão; é o meu Corpo imolado * por vós;
perdão para todo pecado.

3. E vai nascer do meu Sangue a esperança, * o amor,
a paz; uma nova aliança.

4. Vou partir; deixo o meu testamento: * Vivei no amor,
eis o meu mandamento.

5. Irei ao Pai: sinto a vossa tristeza; * porém, no céu,
vos preparo outra mesa.

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

7. Eu vou, mas vós me vereis novamente; * estais em
mim e Eu em vós estou presente.

8. Crerá em mim e estará na verdade, * quem vir cris-
tãos na perfeita unidade.

54 NA MESA SAGRADA se faz unidade, no pão
que alimenta, que é pão do Senhor, * forma-

mos família na fraternidade; * não há diferença de
raça e de cor.

Importa viver, Senhor, unidos no amor; na participa-
ção, vivendo em comunhão! (2x)

2. Chegar junto à 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.
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3. Enquanto na terra o pão for partido, o homem
nutrido se transformará, * vivendo a esperança num
mundo melhor: com Cristo lutando, o amor vencerá.

4. Se participarmos da Eucaristia, é grande a alegria
que Deus oferece. * Porém não podemos deixar es-
quecida a dor, nesta vida, que o pobre padece.

5. Assim comungando da única vida, a morte vencida:
será nossa sorte. * Se unidos buscarmos a libertação,
teremos com Cristo a ressurreição!

Maria

55 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 pôs a cantar, * pra
Virgem de Nazaré. * Menina que Deus amou e esco-
lheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. * Maria que o
povo inteiro elegeu: Senhora e Mãe do céu.

Ave, ave, Maria! * Ave, Maria, Mãe do Senhor!

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.
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56 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, Senho-
ra, destes povos tão sofridos. * Patrona dos pequenos e
oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças.

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.

Derrama a esperança sobre nós, * ensina o povo a não
calar a voz * desperta o coração de quem não acor-
dou. * Ensina que a justiça é condição, * de construir
um mundo mais irmão * E faz o nosso povo conhecer
Jesus.

57 O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS.
Santo é Seu nome.

1. A minh’alma engrandece ao Senhor, * exulta meu
espírito em Deus, meu Salvador.

2. Pôs os olhos na humildade de sua serva, * doravan-
te toda a terra cantará os meus louvores.

3. O Senhor fez em mim maravilhas, * Santo é Seu
nome.

4. Seu amor para sempre se estende, * sobre aqueles
que o temem.

5. Demonstrando o poder de seu braço, * dispersa os
soberbos.
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6. Abate os poderosos de seus tronos * e eleva os
humildes.

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

8. Acolhe Israel seu servidor, * fiel a seu amor.

9. E à promessa que fez a nossos pais, * em favor de
Abraão e de seus filhos para sempre.

10. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, * desde
agora e para sempre, pelos séculos. Amém.

58 IMACULADA MARIA DE DEUS, * Coração po-
bre, 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. Olhos abertos pra sede do povo, * passo bem firme
que o medo desterra, * mãos estendidas que os tronos
renegam. * Reino de Deus que renova esta terra!

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: que os nossos
passos se tornem memória * do Amor fiel que Maria
gerou: Reino de Deus atuando na História!

59 PELAS ESTRADAS DA VIDA, nunca sozinho
estás; contigo pelo caminho, Santa Maria vai.

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem (2x).

2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
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3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mu-
dar luta por um mundo novo, de unidade e paz.

4. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que
abres caminho, outros te seguirão.

60 UMA ENTRE TODAS foi a escolhida: * foste tu
Maria, serva preferida, * Mãe do meu Senhor,

* Mãe do meu Salvador.

Maria cheia de graça e consolo. Vem caminhar com
teu povo. Nossa Mãe sempre serás.

2. Roga pelos pecadores desta terra. * Roga pelo povo
que em seu Deus espera. * Mãe do meu Senhor, Mãe
do meu Salvador.

Dehonianos — Coração de Jesus

61 ERA MOÇO DEMAIS PRA SABER * que cami-
nhos devia escolher. * Não podia por certo

entender * estas coisas que a vida é que ensina. * Afi-
nal o que sabe um rapaz aos dezoito anos de vida. *
Tudo isto escutara João quando ele apareceu lá na
casa dos pais * cultivando esta idéia atrevida:

Pregar o Reino de Deus * lutar pelos oprimidos * le-
var a força do Amor onde manda o rancor e onde o
medo é demais. * Lutar por um ideal, pelo bem con-
tra o mal e a serviço da paz.

2. E naquele solar dos Dehon * o conflito cresceu e
cresceu. * No silêncio do filho João e na angústia do
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pai que se opunha. * Afinal o que sabe um rapaz aos
dezoito anos de vida. * Mas o filho de Júlio Dehon foi
pra escola estudar como quis o seu pai cultivando esta
idéia atrevida.

3. Foi assim que João resolveu * quando a idade ma-
dura chegou. * Mas o pai de João não cedeu * e o
mandou viajar pelo mundo. * E nas margens do rio
Jordão onde o Mestre um dia estivera pareceu-lhe
escutar a Jesus que o mandou regressar para a casa
dos pais * cultivando esta mesma quimera.

62 NÃO MAIS SUCEDERÁ o ritual pagão, * o mundo
recebeu um Coração irmão; * não há oferta mais

perfeita * que a própria vida e o Coração de Cristo.

2. O povo agora tem um novo Coração * que pulsa
junto ao seu no riso e na aflição. * Melhor amigo não
teremos que o Coração cujo amor foi aos extremos.

3. O coração dos pais os filhos ouvirá * e os filhos
sentirão * orgulho de seus pais * e como irmãos nós
viveremos * e o Coração de Jesus imitaremos.

4. Porque Jesus viveu querendo a nossa paz, * seu
Coração sofreu, sofreu até demais; * seu sacrifício foi
fraterno, * jamais se viu um amor assim tão terno.

5. Seu Coração irmão que nunca se fechou, * num golpe
sem razão, alguém o transpassou, * e aquele gesto tres-
loucado * nos faz sentir quanto é mau nosso pecado.

6. Que o nosso coração aprenda de uma vez, * que o
Cristo nosso irmão * de tanto amor se fez * altar e hóstia
pelo povo; * seu Coração é o altar de um mundo novo.
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63 NO CORAÇÃO DE DEUS, encontrei a fonte do
amor, * que me amou até o fim e entregou-se

a si mesmo por mim. * No Coração ferido,
transpassado do Salvador * contemplei a Fonte da
Vida, * que eu proclamo com novo ardor!

Profeta, profeta do amor, * és ministro da reparação. *
Profeta, profeta do amor, * o teu grito é a nossa canção.

2. No coração do mundo percebi a ingratidão, * desta
gente que não vê: nosso Deus também tem coração!
No rosto oprimido do meu povo em aflição, * con-
templei a face de Cristo, * que suplica por libertação.

3. No coração da Igreja, partilhamos do mesmo Pão, *
ao redor da mesma mesa, * uma grande família de
irmãos. * Dentro do nosso peito, bate um Novo Cora-
ção, * que repete a cada instante: “Somos um” na
mesma oblação!

64 DÁ-ME UM CORAÇÃO SERENO. * Dá-me um
coração amigo, * grande mas também peque-

no, * Dá-me um coração irmão. * Dá-me um coração
sensato. * Dá-me um coração inquieto. * Dá-me um
coração fiel. * Dá-me um novo coração.

Quero tanto aprender * junto do teu Coração * quero
amar e conhecer, conhecer o teu Coração (2x).

Dá-me um coração humilde. * Dá-me um coração
aberto * Dá-me um coração bonito. * Dá-me um co-
ração capaz. * Dá-me um coração sincero. * Meigo
mas também sem medo. * Dá-me um coração feliz. *
Dá-me um coração em paz.
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65 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 co-
ração. (2x)

2. Às 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.

3. Lava, purifica e restaura-me de novo.* Serás o nos-
so Deus e nós seremos o teu povo. * Derrama sobre
nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor.

66 CORAÇÃO SANTO, tu reinarás; tu, nosso
encanto, sempre serás. (2x)

1. Jesus amável, Jesus bondoso, tão amoroso, * ó Deus
de amor, * Aos teus pés venho, * se tu me deixas,
humildes queixas sentido expor.

2. Divino peito que amor inflama, * em viva chama,
de eterna luz: por que trazê-la * tão ocultada, * não
adorada, doce Jesus?

67 SALVE, SALVE, DIVINO TESOURO, que do céu
as riquezas encerra: salve, guia das almas na

terra, Coração divinal do Senhor.

Dá-nos fé, esperança e amor, * Coração de Jesus Re-
dentor. * Coração de Jesus Redentor.
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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 fiéis penitentes. *
Coração divinal do Senhor.

68 UM DEUS APAIXONADO mandou o seu recado
* por meio do seu Filho. E o Filho foi Jesus. *

Mandou dizer que é Pai. E ama tanto e tanto a cada
um que até o 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 ajoe-
lhou, lavou os pés de cada qual, * fez muito mais: se
fez nosso alimento.

3. Ao longo do caminho * existem pão e 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.

69 EM NOME DO SENHOR, eu quero lhe falar de
amor, em nome do Senhor eu quero lhe falar

de paz (2x)

1. Juventude, aliança com um mundo melhor trans-
mitindo a esperança, traduzindo o amor. Traz consigo
os mesmos sonhos que um dia alguém sonhou: de
levar a Boa Nova a todo sofredor.
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2. Unidos e confiantes, iremos muito além com a
mesma coragem do jovem de Belém. Deus se faz pre-
sença em cada um de nós por isso vamos juntos, can-
tar numa só voz.

3. “É preciso ir ao povo” eis a nossa vocação. Com a
mesma certeza de Pe. Dehon. Missão Dehoniana, jo-
vens em ação com a marca do amor de Cristo no
coração.

Adoração

70 TÃO SUBLIME SACRAMENTO adoremos neste
altar, * pois o Antigo Testamento deu ao Novo

seu lugar. * Venha a fé, por suplemento, os sentidos
completar.

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. * Ao
Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. * Ao Deus
Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém

P — Do Céu lhes destes o Pão (T.P. Aleluia)
T — Que contém todo sabor (T.P. Aleluia)

P — Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão; concedei-
nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso
Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos sem-
pre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus
com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

T — Amém.
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71 VAMOS ADORAR A DEUS (2x). Vamos invocar
seu nome. * Vamos adorar a Deus.

Ele veio em minha vida em um dia especial, * trocou
meu coração por um novo coração. * E esta é a razão
porque eu digo que: vamos adorar a Deus!

Vamos entregar a Deus (2x), toda a nossa vida a Ele.
Vamos adorar a Deus.

72 CRIATURAS TODAS, a Jesus saudemos! Deus
sacramentado.

Vinde, adoremos!

2. Do alto Céu os anjos também convidemos a ren-
der-lhe graças.

3. Em corais alegres a seus pés cheguemos e curvando
os joelhos.

4. Do universo inteiro, nos confins extremos, ao Se-
nhor dos mundos

73 BEM LOUVADO seja o Santíssimo Sacramento
do Altar, e a Virgem concebida sem pecado

original.

2. Celebremos com fé viva este Pão angelical, e a Vir-
gem concebida sem pecado original.

3. O manjar mais delicado deste solo terreal é Jesus
Sacramentado, Deus Eterno e imortal.
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74 DEUS DE AMOR, nós te adoramos neste
sacramento, * corpo e sangue que fizeste nos-

so alimento. * És o Deus escondido, vivo e vencedor,
* a teus pés depositamos todo nosso amor.

2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, * com teu
corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus! * Sobre os
nossos altares, vítima sem par, * teu divino sacrifício
queres renovar.

3. No calvário se escondia tua divindade, * mas aqui
também se esconde tua humanidade. * Creio em
ambas e peço, como o bom ladrão, * no teu reino,
eternamente, tua salvação.

4. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé. * Mas
aumenta na minh’alma o poder da fé. * Guarda a
minha esperança, cresce o meu amor. * Creio em ti
ressuscitado, meu Deus e Senhor!

5. Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo, * realiza, eu
te suplico, este meu desejo: * ver-te, enfim, face a face,
meu divino amigo, * lá no céu, eternamente, ser feliz
contigo.

75 CANTEMOS A JESUS SACRAMENTADO! *
Cantemos ao Senhor! * Deus está aqui, dos

anjos adorado! * Adoremos a Cristo Redentor!

Glória a Cristo Jesus! * Céus e terra, bendizei ao Se-
nhor! * Louvor e glória a ti, * Ó Rei da glória, * amor
eterno a ti, * ó Deus de amor.
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2. Unamos nossas vozes aos cantares * do coro celestial
* Deus está aqui! * Ao brilho dos altares * exaltemos
com gozo angelical!

3. Jesus, acende em nós a viva chama * do mais fer-
vente amor. * Deus está aqui. * Está porque nos ama,
* como Pai, como amigo e benfeitor!

76 EU TE ADORO, Hóstia divina. * Eu te adoro,
Hóstia de amor. * És dos fortes a doçura. * És

dos fracos o vigor. * Eu te adoro, Hóstia divina. * Eu te
adoro, Hóstia de amor.

2. Eu te adoro... * És na vida nossa força, * és na morte
defensor. * Eu te adoro...

3. Eu te adoro... * És na terra nosso amigo, * és do céu
feliz penhor. * Eu te adoro...

4. Eu te adoro... * És um Deus eterno, imenso, * és dos
homens o Senhor. * Eu te adoro...

77 DEUS ETERNO, a Vós louvor! * Glória a Vossa
Majestade * Anjos e homens com fervor, * vos

adoram, Deus Trindade. /:Santo, Santo, sois Senhor, *
cante a terra com amor!:/

2. Pai Eterno, a criação * que chamastes Vós do nada,
* que sustenta a vossa mão * com acorde imenso brada
/:quem me fez foi vosso amor, glória a Vós, Pai Cria-
dor.:/

3. Filho Eterno, nosso irmão, * vossa morte deu-nos
vida, * vosso Sangue salvação, * toda a Igreja agra-
decida /:exaltando a Vós, Jesus, * glórias cante à vossa
cruz!:/
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4. Almo Espírito do Amor, * eis vos louvam nossos
santos, * qual de um íris o fulgor * entoando eternos
cantos. /: Nós também, com grato ardor, * celebramos
vosso amor:/

78 SENHOR EU SEI QUE É TEU este lugar * todos
querem te adorar, toma tu a direção. Sim oh

vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher; reve-
rência à tua voz vamos fazer.

Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim. O teu poder teu
povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás pre-
sente aqui… Reina, Senhor, neste lugar.

Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e
razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e
desamor; glorifica o teu nome, ó meu Senhor.

79 BENDITO, louvado seja,
Bendito, louvado seja.

O Santíssimo Sacramento (2x).

2. Os anjos adorem todos (2x).

3. Os santos adorem todos (2x).

4. Os povos adorem todos (2x).

80 SOMOS, SENHOR, aqui ajoelhados, servos fiéis
que querem te adorar. A corações aflitos e

humilhados, não deixarás, Jesus, de perdoar.

Seja louvado com devoção, por todos seja amado,
Jesus, teu coração (2x).

2. Quanto ofendi teu coração benigno, quanto tam-
bém, meu Deus eu já pequei! Do teu amor não quero
ser indigno: reparação, Jesus eu te farei.
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3. Teu coração do santo amor ardente, hoje, Senhor,
queremos adorar, para dizer o que nossa alma sente,
junto de ti quiséramos ficar!

Vários

81 POR CAUSA DE UM CERTO REINO estradas
eu caminhei, buscando sem ter sossego* o

Reino que 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 acer-
tei. 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, mos-
trou-se então verdadeiro, pôs vida na minha fé. Fala-
va 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 companheiro * de amor e liberta-
ção. * Lançou-me um olhar profundo, gelando meu
coração. /: Depois me falou do mundo e me deu o
selo da vocação:/

5. Agora, quem me conhece pergunta se eu encontrei
o Reino que eu procurava, se é tudo o que eu desejei.
* Eu digo, pensando nele: no meio de vós está /: o
reino que andais buscando e quem tem amor com-
preenderá:/
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82 NOSSA ALEGRIA é saber que um dia todo este
povo se libertará. /: Pois Jesus Cristo é o Se-

nhor do mundo nossa esperança realizará :/

2. Jesus manda libertar os pobres e ser cristão é ser
libertador. /: Nascemos livres pra crescer na vida não
pra ser pobres nem viver na dor:/

3. Vendo no mundo tanta coisa errada a gente pensa
em desanimar. /: Mas quem tem Fé sempre está com
Cristo tem esperança e força pra lutar:/

4. Não diga nunca que Deus é culpado quando na
vida o sofrimento vem. /: Vamos lutar que o sofrimento
passa pois Jesus Cristo já sofreu também:/

5. Libertação se encontra no trabalho, mas há dois
modos de se trabalhar. /: Há quem trabalha escravo
do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar :/

6. E pouco a pouco o tempo vai passando a gente
espera por libertação. /: Se a gente luta ela vai che-
gando se a gente espera ela não chega não:/

83 UM CERTO DIA à 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 espa-
lhou e todos vinham ver * o fenômeno do jovem pre-
gador, que tinha tanto amor.
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2. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa
de Zaqueu, * naquela estrada, naquele sol, e o povo a
escutar histórias 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 mun-
do viu nascer a paz de uma esperança. * Seu jeito puro
de perdoar fazia o coração voltar a ser criança.

4. Um certo dia, ao tribunal alguém levou o jovem
galileu. * Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que
ele fez, quais foram os 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...

84 SENHOR E CRIADOR que és nosso Deus * Vem
inspirar estes filhos teus, * E em nossos cora-

ções derrama a tua paz, * E um povo renovado ao
mundo mostrarás.

2. Sentimos que tu és a nossa luz, * Fonte de amor,
fogo abrasador! * Por isso é que ao rezar em nome de
Jesus, * Pedimos nesta hora os dons do teu amor.

3. Se temos algum bem, virtude ou dom * Não vem de
nós, vem do teu favor, * Pois que sem ti ninguém,
ninguém pode ser bom, * Só tu podes criar a vida
interior.

4. Infunde, pois, agora em todos nós * que como ir-
mãos vamos refletir, * a luz do teu saber, a força do
querer, * a fim de que possamos juntos construir.

Diag. Cantos 18/07/2005, 09:32509



9. CANTOS510

9

5. E juntos cantaremos sem cessar * cantos de amor,
para te exaltar, * és Pai, és Filho e és Espírito de paz,
Por isso em nossa mente tu sempre ficarás. Amém,
aleluia!

85 SENHOR, MEU DEUS, quando eu maravilhado
* fico a pensar nas obras de tuas mãos.* No

céu azul, de estrelas pontilhado,* o teu poder mos-
trando a criação

Então minh’alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és
Tu. Quão grande és Tu (2x).

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.

3. Senhor, meu Deus, eu canto o teu amor, * Pai, tua
bondade deu-me grandes dons.* A vida inteira é só
pra te louvar,* e tudo, tudo, ponho em tuas mãos.

86  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:/

87 QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER, * quando
o sol da esperança 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 os jardins,
* destruídos, então os jasmins * vão perfumar!
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Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo.
* No olhar do homem a 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, sem sangue ou cobiça: * vai
ser assim!

88 DEUS INFINITO, nós te louvamos e nos
submetemos teu poder. * As criaturas no seu

mistério mostram grandeza de quem lhe deu o ser.
Todos os povos sonham e vivem nesta esperança de
encontrar a paz * suas histórias todas apontam para o
mesmo rumo onde Tu estás.

Santo, Santo, Santo (2x) Todo-poderoso é o nosso
Deus (2x).

2. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradece-
mos teu imenso Amor * Teu nascimento, teu sofri-
mento trouxe vida nova onde existe a dor * Nós te
adoramos e acreditamos que és o Filho Santo do nos-
so Criador. * E professamos tua verdade que na hu-
manidade * sofreu tamanho Amor.

3. Deus-Infinito, teu Santo Espírito renova o mundo
sem jamais cessar. * Nossa esperança, nossos projetos
só se realizam quando Ele falar. Todo poderoso somos
o teu povo que na esperança vive a caminhar * dá que
sejamos teu povo santo que fará do mundo teu trono
e teu altar.
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89 SEU NOME É JESUS CRISTO, e passa fome * e
grita pela boca dos famintos, * e a gente quan-

do o vê passa adiante, * às vezes pra chegar depressa
à Igreja. * Seu nome é Jesus Cristo, e está sem casa *
e dorme pelas beiras das calçadas, * e a gente quan-
do o vê aperta o passo, * e diz que ele dormiu embri-
agado.

Entre nós está e não o conhecemos. * Entre nós está
e nós o desprezamos. * Entre nós está e não o conhe-
cemos. * Entre nós está e nós o desprezamos.

2. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto * e vive
mendigando em subemprego * e a gente quando o vê
diz: “é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedis-
se”. * Seu nome é Jesus Cristo, e está banido, das rodas
sociais e das Igrejas, * porque dele fizeram um rei
potente, * enquanto ele vive como um pobre.

3. Seu nome é Jesus Cristo, e está doente * e vive atrás
das grades da cadeia. * E nós tão raramente vamos vê-
lo, sabemos que ele é um marginal. * Seu nome é Je-
sus Cristo, e anda sedento, * por um mundo de amor
e de justiça, * mas logo que contesta pela paz a ordem
o obriga a ser de guerra.

4. Seu nome é Jesus Cristo, e é difamado, * e vive nos
imundos meretrícios, * mas muitos o expulsam da
cidade, com medo de estender a mão a ele. * Seu nome
é Jesus Cristo, e é todo homem, que vive neste mundo
ou quer viver, * pois pra ele não existem mais frontei-
ras, só quer fazer de nós todos irmãos.
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90 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. * 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 e em função de um depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros
a graça de um 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!

2. 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. * 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 firma-
mento a estrela que tem maior brilho. * Seja a firme
esperança de um céu aqui mesmo e depois.
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91 SENHOR FAZEI-ME UM 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 dúvida, que eu leve a fé, * Onde houver erro,
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 que se
vive para a vida eterna...

92 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. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem
ter voz e nem vez, * quero bem no seu coração seme-
ar alegria pra florir gratidão.

3. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar,
e dar sem receber.* Quero sempre mais perdoar, tra-
balhar na conquista e vitória da paz.

Via Sacra

93 A MORRER CRUCIFICADO, * teu Jesus é
condenado * : por teus crimes, pecador. (2x)
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Pela Virgem dolorosa, * vossa Mãe tão piedosa, *
Perdoai-me, bom Jesus. (2x)

2. Com a cruz é carregado * e do peso acabrunhado,
* vai morrer por teu amor. (2x)

3. Pela cruz tão oprimido, * cai Jesus desfalecido * pela
tua salvação. (2x)

4. De Maria lacrimosa, * sua Mãe tão dolorosa, * vê a
imensa compaixão. (2x)

5. Em extremo desmaiado, * deve auxílio, tão cansado,
* receber do Cireneu. (2x)

6. O seu rosto ensangüentado, * por Verônica enxuga-
do, * eis no pano apareceu. (2x)

7. Outra vez desfalecido, * pelas dores abatido * cai
em terra o Salvador. (2x)

8. Das matronas piedosas, * de Sião filhas chorosas, *
é Jesus Consolador. (2x)

9. Cai terceira vez prostrado * pelo peso redobrado *

dos pecados e da cruz. (2x)

10. Dos vestidos despojado, * por verdugos maltrata-
do, * eu vos vejo, meu Jesus. (2x)

11. Sois por mim à cruz pregado, * insultado, blasfe-
mado, * com cegueira e com furor. (2x)

12. Por meus crimes padecestes, * meu Jesus, por mim
morrestes! * como é grande a minha dor! (2x)
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13. Do madeiro vos tiraram * e nos braços vos deixa-
ram * de Maria, que aflição! (2x)

14. No sepulcro vos deixaram, * enterrado vos chora-
ram, * magoado o coração. (2x)

15. Meu Jesus, por vossos passos, * recebei em vossos
braços * a mim, pobre pecador. (2x)

Hinos em Latim

94 VENI CREATOR Spiritus, mentes tuorum visita:
imple superna gratia, quae tu creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, fons
vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris, semone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus;
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis surrexit,
ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen.
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95 SALVE, REGINA, mater misericordiae; * vita,
dulcedo * et spes nostra, salve. * Ad te

clamamus, * exsules filii Evae. * Ad te suspiramus, *
gementes et flentes * in hac lacrimarum valle. * Eia
ergo, advocata nostra, * illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. * Et Iesum, benedictum fructum
ventris tui, * nobis post hoc exsilium ostende. * O
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

P — Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
T — Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

96 ADORO TE, * o panis coelice, * o Domine, * o
Deus maxime.

Sanctus, Sanctus, Sanctus. * Sine fine Sanctus. *
Semper tibi gloria * Sacra sit sub hostia.

Nos famulos, o Deus respice et gratia nos semper
refice.

97 IN TE COR IESU * Cor Iesu speravi, non
confundar in aeternum!

98 MITTE, DOMINE, * operarios in messem tuam:
messis quidem multa, * operarii autem pauci

99 PANIS ANGELICUS * fit panis hominem; * dat
panis coelicus figuris terminum: * o res mirabilis,

manducat Dominum * pauper, servus et humilis.

Te trina Deitas unaque poscimus, * sic nos tu visita,
sicut te colimus: * per tuas semitas duc nos quo
tendimus, * ad lucem quam inhabitas. Amen.
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100 PIE PELICANE, Iesu Domine, * me immun-
dum munda tuo sanguine; * cuius una stilla

salvum facere, * totum mundum quit ab omni scelere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio * oro, fiat illud, quod
tam sitio: * ut te revelata cernens facie, * visu sim
beatus tuae gloriae.

101  COR IESU! (3x) Majestatis infinitae:
miserere... nobis!
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