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Encontro de 03 a 09/02: Vocês são sal da terra e luz do mundo, diz o Senhor!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo: n° 1
Início: Irmãos e irmãs... à luz da Palavra, estamos reiniciando neste ano de dois mil e
vinte, os nossos encontros dos Círculos Bíblicos. Pedimos que sejam momentos de
verdadeiros encontros com Jesus Cristo, a Palavra reveladora do rosto de Deus. Vamos
iniciar: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Motivação: Desde setembro de 2014, retomamos em nossa Diocese de Nova Friburgo,
esta maravilhosa experiência dos Círculos Bíblicos, portanto, vamos para o sexto ano de
caminhada desta iniciativa de animação de nossas comunidades eclesiais para que sejam
fermento na massa, sal da terra e luz do mundo, tendo por base de nossa espiritualidade e
de nossa missão, a Palavra de Deus. Através dela, é que fazemos o verdadeiro encontro
com a Pessoa de Jesus de Nazaré, Palavra encarnada. Encontrar-se com Ele, é encontrarse consigo mesmo e com o outro na experiência comunitária. É encontrar-se com Aquele
que veio trazer vida. Daí a nossa íntima ligação com a Campanha da Fraternidade que
tem o seu momento marcante no período do Tempo Quaresmal. O tema deste ano é:
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e lema bíblico: “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Sigamos em comunhão com a Igreja, sobre o pastoreio de
nosso querido Papa Francisco, no Brasil com a CNBB e em nossa Diocese e nossas
Paróquias e suas comunidades de base.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Ao recordar a vida, podemos voltar o nosso olhar para as pessoas
e realidades que tanto necessitam de nosso testemunho de sal da terra e luz do mundo.
Quais são estas realidades, segundo a nossa percepção? Vamos partilhar...
Oração: Ó Deus, fonte de luz, que destes sabor à nossa existência com a sua misericórdia,
nós te pedimos, alimenta-nos com o seu amor e ajuda-nos a transformar a realidade com
a vivência da caridade fraterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x). Pois eu sou a Luz do mundo,
quem nos diz é o Senhor/ E vai ter a Luz da Vida, quem se faz meu seguidor.
Evangelho: Mt 5, 13 - 16
Para partilhar com o grupo
Brilhe a vossa luz diante dos homens
O evangelista Mateus, nos apresenta, desta vez, duas parábolas destinadas a proporcionar
à comunidade alguns dos ensinamentos básicos para a vida cristã.
A primeira parábola nos faz recordar o sal e o papel a que ele se destina: dar sabor,
conservar alguns alimentos. Tornar saboroso, tornar seguro, permanente. Dizer que os
discípulos são o sal da terra, quer dizer que somos chamados a fazer a diferença,
oferecendo ao mundo aquilo que é fundamental a ele e que somente na lógica de Jesus se

pode ter, ou seja, um mundo pleno do amor, da fraternidade, da justiça, da paz,
aproximando-se da proposta do Reino de Deus ensinada pelo Mestre.
A segunda parábola nos faz visualizar duas imagens bastante significativas: a cidade
situada sobre o monte e a lâmpada sobre o candelabro. Ambas querem nos mostrar que o
mundo precisa ser iluminado pelos filhos da Luz, que é missão dos discípulos de Jesus,
isto é, dar testemunho, questionar as injustiças e perseguições do mundo, ser verdadeiros
profetas, ser um reflexo da luz de Deus.
Deus nos indica um caminho para a salvação e para a liberdade. Todos nós que aceitamos
a proposta do Reino devemos dar testemunho deste Reino diante do mundo e dos homens
com palavras e com gestos concretos, a fim de que o "Reino" se torne uma realidade.
Vamos pensar um pouco:
Em meio a tantas expressões de trevas que somos envoltos nesta sociedade tão desigual,
tenho dado o testemunho de um mundo novo de amor e de esperança?
Preces da comunidade
1. Senhor, guia com carinho o nosso Papa Francisco para que mesmo diante de tantos
desafios não se canse e permaneça firme em sua missão. Nós te pedimos. R. Ouve-nos,
Senhor!
2. Senhor, acompanha com teu amor todos aqueles que pelo voto popular estão a serviço
do povo para que trabalhem pelo bem comum com políticas públicas necessárias à vida e
à dignidade. Nós te pedimos.
3. Senhor, anima com tua luz as comunidades cristãs e ajude-as a nunca se esquecerem
dos excluídos, enfermos e pobres. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A partir do Evangelho que ouvimos e partilhamos, como podemos
ser sal da terra e luz do mundo em nossa comunidade? Vamos pensar juntos sobre o nosso
gesto concreto para esta semana.
Oração do Pai e nosso...
Oração da CF/2020: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o
ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos
um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos
para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e
ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a
graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Bênção: O Deus da Vida, nos abençoe com o seu amor e sua paz: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Estamos iniciando um novo ano de caminhada dos
Círculos Bíblicos em toda a nossa Diocese. Motivados pela nossa fé na vivência
comunitária, podemos fazer um planejamento de nossas ações na Paróquia para este ano
de dois mil de vinte (2020). É o momento oportuno para isso! E devemos fazer, sempre
atentos aos calendários diocesano e paroquial. Tais encontros podem ser entre os

dirigentes de Círculos Bíblicos da Paróquia para pensar ações que visem fortalecer os
grupos. E lembramos que a partir do mês de março, iniciarão os encontros da Campanha
da Fraternidade, os quais deverão ser realizados também por nós, grupos dos Círculos
Bíblicos. Os livretos são adquiridos pela própria Paróquia.
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Encontro de 10 a 16/02: A Lei e os Profetas são sempre a favor da vida!!!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e flores...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Em nome do Deus da Vida, iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: No Evangelho de hoje, Jesus nos dirá que a nossa justiça deve
superar a justiça dos homens. Vamos pensar e partilhar sobre as injustiças cometidas
contra a vida nos dias atuais?
Oração: Deus da vida, enviaste teu Filho para dar pleno cumprimento de tua vontade, a
de que todos tenham vida e vida plena. Na alegria deste encontro de irmãos, ajuda-nos a
viver conforme teus desígnios e trabalhar com perseverança até o fim de nossa caminhada
terrena no testemunho do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x): Eu te louvo, ó Pai santo, Deus
do céu, Senhor da terra. / Os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas.
Evangelho: Mt 5, 17 - 37
Para partilhar com o grupo
A discórdia é um mal que destrói a alma
Pois aos propensos à discórdia se deve admoestar que tenham como coisa certíssima que,
por mais que abundem em quantas virtudes queiram, não se tornarão espirituais de forma
alguma se desprezam o estar unidos aos próximos mediante a concórdia, pois está escrito:
os frutos do Espírito são a caridade, alegria, paz; portanto, quem não cuida de guardar a
paz, renuncia ter este fruto do Espírito. Por isso diz São Paulo: Havendo entre vós ciúmes
e discórdias, não é evidente que sois carnais? Por isso, em outro lugar também diz:
Procurai estar em paz com todos e a santidade de vida, sem a qual ninguém pode ver a
Deus; e provavelmente admoesta ao mesmo propósito: Sede solícitos em conservar a
unidade do Espírito com o vínculo da paz; sede um corpo e um espírito, assim como fostes
chamados a uma mesma esperança de vossa vocação. Então não se chega à esperança de
uma mesma vocação se a ela não se corre com a alma unida aos próximos. São Gregório
Magno, Papa e doutor da Igreja (Séc. VI).
Deste modo, precisamos discernir o essencial para a construção do Reino de paz proposto
por Jesus. Um discernimento capaz de refletir sobre nossa prática cristã que em muitas

vezes pode cair na tentação de nos reduzir a meros cumpridores de regras, que nos
amedrontam mas que não são capazes de nos conduzir à vida eterna.
Vamos pensar um pouco:
Tenho consciência que ignorar o sofrimento de alguém, ficar indiferente a quem necessita
de um gesto de bondade, de misericórdia, de reconciliação, é assassinar a vida?
Preces da comunidade
1. Senhor, fortalece a vida e missão do Papa Francisco, dos bispos, padres e diáconos que
escolhestes como pastores do teu povo para que sejam fieis no serviço e no amor. Nós te
pedimos. R. Senhor, escuta a nossa prece.
2. Senhor, olha com bondade para todos os que tem um mandato político para que não se
rendam à ilusão da corrupção, mas saibam trilhar o caminho da honestidade e da verdade.
Nós te pedimos.
3. Senhor, conduz os grupos de círculos bíblicos em toda a nossa diocese para que
perseverem na escuta e estudo da Palavra e cresçam na fé. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A vida humana e a do planeta estão ameaçadas! Pensemos em um
gesto simples em favor da vida e que seja possível realizar nesta semana.
Oração do Pai e nosso...
Oração da CF/2020: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o
ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos
um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos
para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e
ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a
graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Bênção: O Deus da paz e da justiça nos abençoe hoje e sempre. E nos guarde de todos os
males. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: É necessário que a coordenação paroquial dos
Círculos Bíblicos realize encontros de planejamento para o ano 2020. Preparem encontros
de avaliação e formação bíblica. Lembramos que a partir do mês de março, iniciarão os
encontros da Campanha da Fraternidade, os quais deverão ser realizados também por nós,
grupos dos Círculos Bíblicos. Os livretos são adquiridos pela própria Paróquia.
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Encontro de 17 a 23/02: Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e orar pelos que nos
perseguem: eis o desafio dos discípulos do Senhor!!!
(Preparando o ambiente: Bíblia, flores, velas e cartaz da Campanha da Fraternidade
2020)
Refrão meditativo: nº 7
Início: Na certeza de que o amor vencerá todo ódio, vamos iniciar com muita esperança
este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: À medida que vamos meditando o Evangelho de Mateus,
percebemos que seguir Jesus é algo exigente. Não basta levantar as mãos para louvá-lo.
Ele nos pede muito mais. Vamos recordar gestos de tantos que procuraram amar até seus
inimigos.
Oração: Deus de infinita misericórdia, tu nos revelaste teu incansável e paciente amor
para conosco. Ensina-nos a respeitar as pessoas nas suas opções religiosas e opiniões para
construirmos um mundo sem ódio e intolerância. Que sejamos capazes de acolher e amar
aqueles que não são de nosso convívio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x). É perfeito o amor de Deus. /
Em quem guarda sua palavra.
Evangelho: Mt 5, 38 - 48
Para partilhar com o grupo
Que nossas obras sejam testemunhas do amor de Deus
Convém não esquecer o nome que Cristo dá ao seu povo e com que título denomina os
seus. Ele os chama de “ovelhas”, para que a inocência cristã corresponda às ovelhas; o
chama de “cordeiros”, para que a simplicidade do intelecto imite a natural simplicidade
dos cordeiros. Não é com pouca frequência que vemos tantos lobos por aí se vestindo em
pele de cordeiro...
Este Evangelho recorda-nos que, ao aceitar o desafio de viver em comunhão com Deus,
somos chamados a dar testemunho da vida de Deus diante de todos os irmãos e a sermos
um sinal vivo de Deus, do seu amor, da sua perfeição, da sua santidade, no meio do
mundo. Nos impulsiona às exigências do compromisso do Reino. Sugere que viver na
dinâmica do “Reino” implica, não o cumprimento de ritos ou de leis, mas uma atitude
nova, revolucionária, que resulta de um compromisso interior com Deus verdadeiramente
assumido, e manifestado em atitudes concretas.
Jesus nos ensina a abandonar a lógica do “olho por olho e dente por dente”, da vingança,
do desamor e a inaugurar, uma vez por todas, o tempo de paz, de respeito, de concórdia,
de fraternidade. Viver o Reino é, portanto, imitar as ações de Deus, agindo conforme Jesus
nos orienta por meio do Evangelho.
Vamos pensar um pouco:
O que é mais transformador: a paz pelas armas ou a paz pelo amor? Como tenho
testemunhado o que penso?

Preces da comunidade
1. Senhor, permanece junto ao nosso Papa Francisco para que continue a conduzir a barca
de Pedro com sabedoria e amor. Nós te pedimos. R. Ouve-nos amado Senhor.
2. Senhor, ilumina o mandato dos governantes para que seja inteiramente dedicado a
promover a justiça e a paz. Nós te pedimos.
3. Senhor, acompanha com a tua misericórdia todas as pessoas que sofrem enfermidades
e as vítimas da desigualdade social. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Para que a Palavra se torne vida e seja viva, cada um pode pensar
no silêncio de si mesmo, como superar algum tipo de divisão na família, no bairro ou
mesmo na comunidade eclesial. Cada um aqui presente, veja um gesto concreto a realizar.
Oração do Pai e nosso...
Oração da CF/2020: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o
ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos
um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos
para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e
ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a
graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Bênção: Ó Deus, abençoe nossas famílias e nossa comunidade para que superemos toda
divisão. Que tua bênção nos ilumine: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo.
Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: É necessário que a coordenação paroquial dos
Círculos Bíblicos realize encontros de planejamento para o ano 2020. Preparem encontros
de avaliação e formação bíblica. Lembramos que a partir do mês de março, iniciam-se os
encontros da Campanha da Fraternidade, os quais deverão ser realizados também por nós,
grupos dos Círculos Bíblicos. Os livretos são adquiridos pela própria Paróquia.
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Encontro de 24 a 01/03: A Palavra é força para superarmos as tentações do dinheiro e
do poder
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4

Início: Estamos entrando no Tempo da Quaresma e Jesus nos ensina que a Palavra é o
caminho de fidelidade ao projeto de Deus. Iniciemos: em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 10
Vamos recordar a vida: Temos experimentado tempos de muita violência, ódio, vaidade
e poder. O que essas tentações têm provocado na nossa sociedade? Vamos refletir sobre
essas situações da vida atual e partilhar?
Oração: Ó Deus de toda misericórdia, envia teu Espírito de fortaleza para vencermos as
tentações da vida e permanecermos fieis ao teu projeto de amor. Nós te pedimos por
aqueles que desanimaram do caminho de conversão e se encontram afastados de tua
presença e de nosso convívio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus (2x). O homem não vive somente de
pão, / Mas de toda a palavra da boca de Deus.
Evangelho: Mt 4, 1 - 11
Para partilhar com o grupo
A Palavra de Deus é o meio de superação da tentação
Neste Tempo Litúrgico da Quaresma, nos deparamos com esta perícope que quer nos
preparar às investidas das tentações, sabendo que, quanto mais zelosos nos mostremos de
nossa salvação, mais violentamente nos atacarão nossos adversários. Porém, Aquele que
habita no meio de nós é mais forte que aquele que luta contra nós. Nossa fortaleza vem
de Jesus, em cujo poder colocamos nossa confiança. O Senhor permitiu que o tentador
lhe visitasse, para que nós recebêssemos, além da força de seu socorro, o ensinamento de
seu exemplo.
Quando o homem se esquece de Deus e das suas propostas, e se fecha no egoísmo e na
autossuficiência, facilmente cai na escravidão de outros “deuses” que, no entanto, estão
longe de assegurar vida plena e felicidade duradoura. Deixar-se conduzir pela tentação
dos bens materiais, do acumular mais e mais, do subordinar toda a vida à lógica do “ter
mais”, não é seguir o caminho de Jesus.
Jesus assumiu uma vida próxima de Deus e de Sua vontade. A Palavra de Deus garante
que, na perspectiva cristã, uma vida que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas
de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e que toda a tentação de ignorar
Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão deve, firmemente,
rejeitar. Deixemo-nos conduzir pela Palavra de Deus!
Vamos pensar um pouco:
O que é que é decisivo na minha vida: as propostas de Deus, ou os meus projetos pessoais?
Preces da comunidade
1. Senhor, protege o teu servo Francisco, nosso Papa, de todas as calúnias e maldades
para que ele, guiado por Ti, continue firme a anunciar a alegria do Evangelho. Nós te
pedimos. R. Escuta, Senhor, o nosso clamor.
2. Senhor, acompanha aqueles que governam para que dediquem seus dias a serviço do
bem comum e não à corrupção que mata as pessoas nas filas dos hospitais. Nós te
pedimos.

3. Senhor, dá coragem às comunidades cristãs para que sejam fiéis aos ensinamentos de
Jesus e deem testemunho de amor e fraternidade, mesmo inseridos numa sociedade tão
desigual. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Somos uma Igreja em saída, em missão. Como gesto concreto da
Palavra de hoje, podemos propor como compromisso, ir ao encontro de irmãos e irmãs
que, por diversos motivos, estão afastados de nossas comunidades. Vamos pensar, então,
no compromisso para esta semana?
Oração do Pai e nosso...
Oração da CF/2020: Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o
ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos
um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos
para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e
ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a
graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Bênção: O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de
ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor nos abençoe: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Preparando o próximo encontro: Irmãos e irmãs de caminhada dos Círculos Bíblicos:
iniciaremos o Tempo da Quaresma e com ele, a Campanha da Fraternidade/2020; o tema
deste ano é: “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e lema bíblico: “Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Os grupos devem seguir, neste tempo, os
livretos e seus roteiros adquiridos pelas próprias paróquias, sabendo que a Campanha da
Fraternidade se desenvolve durante todo o ano com caminhada de abertura nos Vicariatos,
grupos de reflexões e gestos concretos. Assim, em comunhão com a Igreja no Brasil, a
partir do Evangelho de Jesus, vamos construir um mundo e um país com mais vida para
todos. A paz é plenitude de vida e só será adquirida com mais justiça e igualdade entre as
pessoas, conforme nos indica a Sagrada Escritura, Palavra de Deus.

CANTOS E REFRÃOS
1) Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do Senhor
Que vem sobre a terra,
Inunda meu ser permanece em nós!
2) TE AMAREI, SENHOR
- 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 encontro a paz e a alegria
Bem perto de ti (2X)
- 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 lembrar-me de ti.
3) EU VIM PARA QUE TODOS
TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham
vida
Que todos tenham vida
plenamente
- Reconstrói a tua vida
Em comunhão com teu Senhor
Reconstrói a tua vida
Em comunhão com teu irmão
Onde está o teu irmão,
Eu estou presente nele.
- 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.
- 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.
- Vim buscar e vim salvar
O que estava já perdido.
Busca, salva e reconduze
A quem perdeu toda a esperança.
Onde salvas teu irmão,
Tu me estás salvando nele.
- Este pão, meu corpo e vida
Para a salvação do mundo.
É presença e alimento
Nesta santa comunhão.
Onde está o teu irmão,
Eu estou, também, com ele.
- 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.
- Da ovelha desgarrada
Eu me fiz o bom pastor.
Reconduze, acolhe e guia
A que de mim se extraviou.
Onde acolhes teu irmão,
Tu me acolhes, também, nele.
4) AQUELE QUE VOS CHAMOU
Aquele que vos chamou.
Aquele que vos chamou.
É fiel. É fiel.
Fiel é aquele que vos chamou.

5) PALAVRA DE SALVAÇÃO
Palavra de salvação somente o
céu tem pra dar
Por isso meu coração se abre para
escutar
- Por mais difícil que seja seguir
Tua palavra queremos ouvir
Por mais difícil de se praticar
Tua palavra queremos guardar.
- Com Simão Pedro diremos também
Que não é fácil dizer sempre amém
Mas não há outro na Terra e no céu
Mais companheiro, mais santo e fiel.
6) SANTA MÃE MARIA
- 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!
Ave, Maria! Ave, Maria!
- Mulher peregrina, força feminina
A mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres,
Sejam construtoras do Brasil.
- Com amor divino, guarda os peregrinos,
Nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia, pois também
um Dia foste peregrina em Belém.
- Com seus passos lentos enfrentando
Os ventos quando sopram noutra direção.
Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas
Companheira de libertação.
7) ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor!
Fraterno amor!
Onde reina o amor, Deus aí está!!
8) 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 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...
9) EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO
Eu vos dou um novo mandamento:
"Que vos ameis uns aos outros,
Assim como eu vos amei",
Disse o Senhor (2x).
10) EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
Eis o tempo de conversão
Eis o dia da salvação
Ao pai voltemos, juntos andemos
Eis o tempo de conversão!
- 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
- Viverei com o senhor
Ele é meu sustento
Eu confio, mesmo quando
Minha dor não mais aguento
Tem valor aos olhos seus
Meu sofrer e meu morrer
Libertai o vosso servo
E fazei-o reviver!
- A palavra do Senhor
É a luz do meu caminho
Ela é vida, é alegria
Vou guardá-la com carinho
Sua lei, seu mandamento
É viver a caridade
Caminhemos todos juntos
Construindo a unidade!

