“Uma Igreja capaz de comunhão e de fraternidade, de participação e de
subsidiariedade, em fidelidade ao que anuncia, poderá colocar-se ao lado dos pobres e
dos últimos, emprestando-lhes a própria voz. Para “caminhar juntos”, é necessário que
nos deixemos educar pelo Espírito para uma mentalidade verdadeiramente sinodal.”
(Doc. Preparatório Sínodo 2023, n. 9)

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
FEVEREIRO 2022
“Venha, Espírito Santo de amor, abra os nossos corações à escuta. Venha, Espírito de
santidade, renove o santo Povo fiel de Deus. Venha, Espírito criador, renove a face da terra!”
(Papa Francisco)

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 31/01 a 06/02: Aqui estou envia-me ...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, toalha e flores...)
Refrão meditativo: 01
Início: Irmãos e irmãs... Com a alegria de estarmos retomando nossos Círculos Bíblicos,
com todo cuidado ainda porquê a pandemia ainda não acabou. Iniciemos este nosso
encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: 02
Vamos recordar a vida: Vamos recordar como tem sido nossa caminhada. Recordemos
também de todos e todas aqueles que partiram para junto do Pai. Tantas vítimas da Covid19.
Oração: Senhor, “por onde quer que nós vamos com certeza que vais Tu. Caminho
que faz caminho” (D. Pedro Casaldáliga). Por Cristo, nosso Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
“Vinde após mim!” o Senhor lhes falou,
“e vos farei pescadores de homens”.
Evangelho: Lc. 5, 1 – 11
Para partilhar com o grupo
Deixaram tudo e O seguiram!
O evangelista Lucas nos provoca: que consigamos enxergar no encontro com Jesus uma
oportunidade de sairmos da rotina, do “sempre fizemos assim”. E nos desafia ao novo: a
presença de Jesus alarga nossa mente e nosso coração, nos instiga a sair dos nossos
estreitos mares e entrar no movimento do vasto mar que Ele nos oferece.
É uma afronta do evangelista e nos faz entender que é cômodo perceber, delimitar,
defender e nos fecharmos no próprio mar.
Isso fazemos de maneira tão zelosa que nem vemos aquilo que está para além das margens
onde nos estabilizamos.
Tal estreiteza de vida aprisiona a solidariedade e dá margem à indiferença, à
insensibilidade social, à falta de compromisso com as mudanças que se fazem urgentes.
O próprio espaço se torna uma couraça e o sentido do serviço some do horizonte
inspirador de tudo aquilo que se faz.
Hoje, chegamos a milhões de pessoas e, com todos, podemos fazer o bem, mas também
podemos criar confusão e até repulsa. Podemos escolher entre levar a mensagem de Jesus
ou simplesmente fazer transparecer todo o nosso ego inflado.
As redes sociais têm seus perigos, mas também têm suas grandes oportunidades que não
podemos desperdiçar. Vamos nos dando conta de que, enquanto não evangelizarmos a
partir dos meios eletrônicos modernos, não poderemos encher nossas redes de peixes.
O seguimento de Jesus implica, hoje, a necessidade da presença de evangelizadores nas
redes sociais.
Evangelizadores = propagadores da verdade. Assim como fala o Papa Francisco:
“respirar a verdade das boas histórias”.

Preces da comunidade
1. Pelas Igrejas cristãs, para que encontrem na palavra do Evangelho a coragem para
continuar os passos de Jesus, oremos.
Escuta-nos, Senhor.
2. Pelo Papa Francisco, que siga em frente, em seu ministério de abertura e
comunhão, sem se deixar atingir pelos contrários, oremos.
3. Pelas vítimas da pandemia, pelos profissionais da saúde e pelos cientistas, oremos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Nos comprometer em sair do comodismo e caminhar ao lado
daqueles que mais sofrem. Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ouvi a voz do Senhor que dizia: 'Quem enviarei? Quem irá por nós?' Eu
respondi: 'Aqui estou! Envia-me' (Is. 6, 8). Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito
Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Que o Senhor Deus da vida, nos dê a graça de vivermos em comunhão e no
serviço do seu povo, “possamos contemplar na realidade a necessidade de uma
mudança de rumo e sugira ações para que nos ajudem a sair da espiral de
autodestruição” (Laudato Sí, 163). Que ele derrame sobre nós o seu Axé, agora e para
sempre. Amém!
Canto: 03
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos, é um espaço de partilha, de
escuta, de oração e de celebração da vida iluminados pela Palavra. Que o ano de 2022
seja um ano de muito crescimento a cada grupo. Forte abraço de toda Equipe de
Coordenação dos Círculos Bíblicos.
DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
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Encontro de 07 a 13/02: “É feliz quem a Deus se confia (Sl. 39, 5a)!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha e crucifixo...)
Refrão meditativo: 04
Início: Irmãos e irmãs... Jesus nos cobra atenção no Evangelho de hoje. As Bemaventuranças de Lucas são bem-aventuranças “de situação”. Iniciemos este nosso
encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: 05
Vamos recordar a vida: Recordemos os caminhos que temos optado na nossa
peregrinação. E nos façamos a pergunta: é o caminho da FELICIDADE? Reflitamos!
Oração: Ó Senhor, que o convite das “Bem-aventuranças” possa plenificar nosso coração
a serviço do oprimido. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ficai muito alegres, saltai de alegria,
Pois tendes um prêmio bem grande nos céus.
Ficai muito alegres, saltai de alegria,
Amém! Aleluia, Aleluia.
Evangelho: Lc. 6, 17.20-26
Para partilhar com o grupo
Bem aventurados os pobres. Ai de vós ricos!
Lucas nos traz proposta da felicidade.
Esse sentimento, apresentado por Lucas, é referente à vivência e ao afastamento de muitos
desta felicidade na vida.
O cristianismo se apresentou, durante muito tempo, como a religião da cruz, da dor, do
sofrimento, da renúncia, da repressão ao prazer e à felicidade neste mundo.
Diante de tal situação, Jesus, no Evangelho, afirma categoricamente: “Felizes sois vós!”.
Jesus, ao promulgar seu programa “com” vida, fundado não na ética de “deveres e
obrigações”, mas na ética de “felicidade e ventura”.
Aqui está a surpreendente novidade do projeto oferecido por Jesus. Sem sombra de
dúvida, o significado das bem-aventuranças e, portanto, do programa de Jesus, é algo
mais humano, mais próximo e mais ao alcance de ser entendido e vivido por qualquer
pessoa de boa vontade.
Jesus vive intensamente as bem-aventuranças; elas são a expressão daquilo que é mais
humano no seu interior; elas são seu auto-retrato. Jesus é o bem-aventurado. Ele
personaliza tais atitudes: é o pobre, que expressa fome e sede de plenitude e humanização,
é ele que é incompreendido e perseguido por causa dos seus sonhos.
Preces da comunidade
1. Tu, que manifestaste o teu rosto amoroso em Jesus de Nazaré, faze que a tua
Igreja, movida pelo Espírito, colabore efetivamente por um mundo mais habitável,
rezemos.
Ouve-nos, amado Senhor.
2. Abençoa cientistas, profissionais e governantes que trabalham para que a vacina
chegue à toda a população, rezemos.
3. Cura os doentes, liberta os prisioneiros, consola os aflitos, dá pão aos famintos
para que o teu nome seja glorificado em toda a terra, rezemos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “Uma sociedade humana e fraterna é capaz de preocupar-se
em garantir, de modo eficiente e estável, que todos sejam acompanhados no percurso
da sua vida” (Fratelli Tutti, n. 110). Vamos refletir!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus da justiça, nos dê discernimento, e envie seu Espírito Santo para
nos guiar. Amém.
Bênção: O Deus da vida e da resistência nos dê a graça de vivermos em fraterna
comunhão e fervorosos no serviço do seu povo. Que nosso trabalho de “evangelização
não consista em ter poder, mas em ser evangélica e santa; em apoiar-se no pobre,

que, com sua pobreza, enriquece” (D. Óscar Romero - 10 de Julho 1979). Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: 06
Preparando o próximo encontro: Os encontros são para reflexão, celebração e partilha
da vida em nossa família e família comunitária, por isso o ideal que assumamos como
compromisso, refletir o dom da vida.
DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
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Encontro de 14 a 20/02: “O Senhor é bondoso e compassivo!” (Sl. 102, 8a)
(Preparando o ambiente: Bíblia, uma toalha, imagem de Nossa Senhora Aparecida,
velas, flores e crucifixo...)
Refrão meditativo: 07
Início: Que a Mãe do Salvador e Padroeira do Brasil, possa nos inspirar na caminhada
diária. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: 08
Vamos recordar a vida: “Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do
homem” (Doc. Aparecida, n. 392). Compartilhemos!
Oração: Senhor dai-nos a simplicidade, humildade, de Maria para seguir os passos de
seu Filho Jesus. Por Cristo Nosso Senhor, amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu vos dou este novo mandamento,
Nova ordem, agora, vos dou;
Que, também vos amei, uns aos outros,
Como eu vos amei, diz o Senhor.
Evangelho: Lc. 6, 27 - 38
Para partilhar com o grupo
“A vós, que me escutais, eu digo”
A Palavra de Deus sempre vai encontrar resistência de nossa parte porque vivemos sob a
“magia” de um mundo que por ignorar os ensinamentos do Senhor, fecha-se em si mesmo
e só encontra lógica em aplicar a lei do “olho por olho, dente por dente”. Um detalhe
importante no Evangelho é que Jesus inicia se dirigindo àqueles que o ouvem “A vós, que
me escutais, eu digo” (Lc. 6, 27). A partir daí podemos entender que a transformação
humana, a mudança de comportamento, a conversão e a busca da santidade passam
necessariamente pelo discipulado. Ouvir, aprender de Jesus é assimilar na vida o
verdadeiro sentido do amor, a entrega, a gratuidade, o perdão. É empenhar-se para que o
Seu Projeto de Salvação encontre uma resposta positiva no coração humano. A proposta
de Jesus soa como um grande desafio porque não insere só o perdão, que muitas vezes
fica na superficialidade dos nossos sentimentos, mas exige de cada um de nós algo bem
mais profundo, o amor. É um sentimento que mostra a nossa verdadeira conversão e o
desejo profundo de estar em sintonia com os projetos de Deus. O que Jesus nos pede,

embora nos pareça quase impossível de ser realizado, é algo que deve estar na essência
da vida daquele que tem consciência de ser amado por Deus e que pretende responder
afirmativamente ao Seu chamado. Só quem se sente amado, pode verdadeiramente amar!
Nesse sentido, o cristão que sabe e tem consciência do grande amor com que Deus o ama
(apesar dos seus pecados, das suas infidelidades), não só se sente comprometido em
perdoar e amar o próximo, mas se sente obrigado a esse amor. Um amor que se fortalece
e encontra seu mais profundo sentido no exemplo que o próprio Jesus deu a cada um de
nós quando, do alto da cruz, pede o perdão para os seus inimigos “Pai, perdoa-lhes;
porque não sabem o que fazem” (Lc 23,34). É o amor de Deus sendo derramado, a
indicar que o caminho a ser percorrido pelo seguidor de Cristo tem que ser,
obrigatoriamente, o caminho do perdão e da misericórdia, em contraposição ao ódio, a
violência, o rancor e a falta de perdão, tão presentes no cotidiano da vida humana. Jesus
nos quer livres e o caminho para a verdadeira liberdade está no compromisso com a paz
que só se conquista com o exercício do perdão. Aprendamos do Mestre e busquemos
transformar o mundo a partir do nosso bom exemplo para que, assim, conforme Suas
Palavras, possamos ser chamados “filhos do Altíssimo”.
Para refletir:
- Você sente dificuldade em perdoar?
- Você consegue perdoar e amar as pessoas que te ofendem?
- Qual a sua maior motivação para amar e perdoar as ofensas recebidas?
Preces da comunidade
1. Confirma, Senhor, o testemunho da tua Igreja entre os povos, de modo muito
especial te recomendamos as comunidades que são hostilizadas e perseguidas,
oremos.
Escuta-nos, Senhor.
2. Sustenta as pessoas que têm, na Igreja, o ministério da Palavra, para que ensinem
com a mesma humildade e firmeza que anunciaste o teu Evangelho, oremos.
3. Cura os doentes, levanta os caídos, consola os aflitos, dá pão aos famintos e a toda
pessoa atormentada por algum mal concede a libertação e paz de espírito, oremos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Aprender de Jesus é assimilar na vida o verdadeiro sentido do amor.
Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Nos ensine a entender o sentido do Amor. Isso te pedimos em nome de
Jesus, nosso Senhor. Amém!
Bênção: Olha, ó Deus, com amor de mãe, esta tua comunidade, pela qual nosso Senhor
Jesus Cristo se entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da cruz. Piedade, Senhor,
nós te pedimos. E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: 09
Preparando o próximo encontro: Até o próximo encontro que possamos fazer a reflexão
pessoal dos textos, contextualizando com nossa vida e possamos trazer para compartilhar.
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Encontro de 21 a 27/02: “A vitória nos foi dada por Jesus Cristo...”
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha e crucifixo...)
Refrão meditativo: 10
Início: Irmão e Irmãs, como lâmpadas vivas, carregando todas às urgências do mundo,
iniciemos nosso encontro. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: 11
Vamos recordar a vida: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que
ensina” (Cora Coralina), Jesus o mestre. Reflitamos!
Oração: Ó Mestre Senhor, que “a sábia loucura do santo Evangelho” (D. Pedro
Casaldáliga) possa nos encher de sabedoria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Como astros no mundo vós resplandeceis,
Mensagens de vida ao mundo anunciando;
Da vida a Palavra, com fé, proclamais,
Quais astros luzentes no mundo brilhais!
Evangelho: Lc. 6, 39 - 45
Para partilhar com o grupo
“Todo discípulo bem formado será como o mestre”
Ainda no ambiente das bem-aventuranças, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos
e inicia o seu discurso que ao mesmo tempo em que instrui e alerta, também traz críticas
aos fariseus e escribas de sua época (Mt 15,14), pois se consideravam acima dos outros,
não reconhecendo seus próprios defeitos, suas próprias imperfeições “Pode um cego
guiar outro cego?” São Hipócritas, como Jesus afirma, porque mesmo sendo pecadores
e imperfeitos se julgam mestres e pensam estar acima dos outros. É uma grande lição para
todos nós que dizemos ser cristãos, mas muitas vezes agimos assim, somos “guias de
cegos”, agimos como mestres, mas nos esquecemos de aprender de Jesus, buscando
humildade e colocando de lado o orgulho e a soberba, para que possamos conduzir os
nossos irmãos no verdadeiro caminho. Para ser guia dos outros, primeiro devemos nos
deixar ser guiados por Jesus, aprendendo Dele e colocando em prática os Seus
ensinamentos. O verdadeiro mestre é aquele que antes se deixa conduzir e o verdadeiro
discípulo é aquele que se deixa ensinar e educar.
Com muita facilidade julgamos e apontamos defeitos nos outros, mas nos esquecemos de
olhar os nossos próprios defeitos. E a pergunta que devemos fazer é: quem somos nós
para julgar, para condenar as pessoas? Podemos cair no erro de tentar ensinar exatamente
o que não vivemos e a condenar nos outros aqueles que são os nossos próprios pecados.
Toda correção é boa e necessária, mas deve partir do princípio da caridade fraterna e em
função da própria conversão ou da conversão alheia. É um cuidado que devemos ter
dentro da comunidade cristã, para não cairmos no erro de tentar tirar o “cisco” do olho
dos nossos irmãos, enquanto conservamos em nós a “trave” mencionada por Jesus. Antes

de criticar ou apontar os defeitos alheios, a Palavra nos faz ver que a autocrítica é sempre
necessária e bem vinda, como princípio fundamental nas relações, principalmente no
contexto espiritual e religioso. Toda crítica deve ser precedida da autocrítica, porque
assim mostraremos que somos verdadeiros discípulos de Jesus. A conversão humana é
um processo lento, continuo e, de longe, uma tarefa fácil para todos nós, mas a Palavra
que em alguns momentos nos parece difícil e exigente, tem a capacidade de transformar
o interior de cada um, indicando os verdadeiros valores que se encontram quase em
extinção no seio da humanidade. Lembremos sempre das Palavras de Jesus: “O homem
bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira
coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio
o coração” (Lc. 6:45).
Para refletir:
- Tenho me esforçado para conhecer a vontade do Senhor e colocá-la em prática?
- Antes de criticar os defeitos do outro, me preocupo em fazer um auto-exame?
- Procuro agir com caridade diante dos erros alheios?
Preces da comunidade
Dá à Igreja a perseverança do Reino, ao querido Papa Francisco e a todos os pastores a
coragem profética, oremos.
Ouve, Senhor, nossa oração.
1. Sê companhia e luz de todas as pessoas que sofrem no corpo e no espírito, os
desempregados e aflitos, oremos.
2. Escuta o clamor de justiça, fraternidade e paz de toda humanidade que sofre com
a doença, a fome e as dores do mundo inteiro, oremos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Somos convidados a analisar, revisar: do que nosso coração está
cheio e vem fazendo nossos lábios proclamar.
Oração final: Que o Espírito Santo nos ensine a olhar para o mundo com os olhos de
Deus, e proclamemos a boa nova do Amor. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Bênção: Senhor que nossas comunidades “se lembrem dia e noite daquele que anuncia
a palavra de Deus e honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois o Senhor está
presente onde é anunciada a soberania do Senhor” (Didaqué IV). Nos abençoe em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: 12
Preparando o próximo encontro: Estaremos iniciando o Tempo da Quaresma no
próximo mês. Tempo de meditar e renovar nossas esperanças no Cristo que vence a morte
pela Ressurreição. Inicia-se também a Campanha da Fraternidade, e esse ano estaremos
fazendo a reflexão sobre a Educação com o tema: “Fala com sabedoria, ensina com
Amor” (Pr. 31, 26). Se preparem, chamem seus grupos para viver esse momento.
Com cautela, respeitando as normas do distanciamento sanitário.

CANTOS E REFRÃOS

1.AQUELE QUE VOS CHAMOU
Aquele que vos chamou
Aquele que vos chamou
É fiel, é fiel
2. A BARCA
Tu, te abeiraste na praia
Não buscaste nem sábios, nem ricos
Somente queres que eu te siga.

2. Ele pôs em minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador,
Da história e da vida do meu povo, e por
isso respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor,
da esperança sou chamado a ser sinal,
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e
por isso respondi: aqui estou!

4. NOSSOS OLHOS
Senhor, Tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a Ti, buscarei outro mar.

Nossos olhos ganharão nova luz/
Com a tua presença, Jesus.
5. O Senhor é minha luz

Tu, sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro, nem espadas
Somente redes e o meu trabalho.
Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço, que a outros descansem
Amor que almeja seguir amando.
Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo, que assim me chamas.
Senhor, Tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a Ti, buscarei outro mar;
3. EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui, Senhor!
Eis-me, aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade,
Pra viver no Teu amor.
Pra fazer Tua Vontade,
Pra viver no Teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
l. O Senhor é o Pastor que me conduz,
por caminho nunca visto me enviou.
Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e
por isso respondi: aqui estou!

O Senhor é minha luz,
Ele é minha salvação,
Que poderei temer?
Deus, minha proteção!
O Senhor é minha luz,
Ele é minha salvação.
O que é que eu vou temer?
Deus é minha proteção.
Ele guarda minha vida,
Eu não vou ter medo, não.
Ele guarda minha vida,
Eu não vou ter medo, não.
Quando os maus vêm avançando,
Procurando me acuar,
Desejando ver meu fim,
Querendo me matar,
Inimigos opressores
É que vão se liquidar.
Inimigos opressores
É que vão se liquidar.
Se um exército se armar
Contra mim, não temerei.
Meu coração está firme,
E firme ficarei.
Se estourar uma batalha,
Mesmo assim, confiarei!
Se estourar uma batalha,
Mesmo assim, confiarei!

Sei que eu hei de ver,
Um dia, a bondade do Senhor:
Lá, na terra dos viventes,
Viverei no seu amor.
Espera em Deus! Cria coragem!
Espera em Deus que é teu Senhor!
Espera em Deus! Cria coragem!
Espera em Deus que é teu Senhor!
6.MACULADA
Imaculada, Maria de Deus
Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
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.
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.
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.

Todo o tempo sua boca sorria.
Este pobre gritou e ele ouviu,
Fiquei livre da minha agonia.
Acampou na batalha seu anjo,
Defendendo seu povo e o livrando,
Provem todos, pra ver como é bom,
O Senhor que nos vai abrigando.
Povo santo, adore o Senhor,
Aos que o temem nenhum mal assalta.
Quem é rico empobrece e tem fome,
Mas a quem busca a Deus, nada falta.
Ó meus filhos, escutem o que eu digo
Pra aprender o temor do Senhor.
Quem de nós que não ama sua vida,
E a seus dias não quer dar valor?
Tua língua preserva do mal
E não deixes tua boca mentir.
Ama o bem e detesta a maldade
Vem a paz procurar e seguir.
Sobre o justo o Senhor olha sempre,
Seu ouvido se põe a escutar.
Que teus olhos se afastem dos maus,
Pois, ninguém deles vai se lembrar.
Deus ouviu, quando os justos chamaram
E livrou-os de sua aflição.
Está perto de quem se arrepende,
Ao pequeno ele dá salvação.

8. Bendirei ao Senhor todo o tempo

Para o justo há momentos amargos,
Mas vem Deus pra lhe dar proteção.
Ele guarda com amor os seus ossos,
Nenhum deles terá perdição.
A malícia do ímpio o liquida,
Quem persegue o inocente é arrasado.
O Senhor a seus servos liberta,
Quem o abraça, não é castigado.

Bendirei ao Senhor todo tempo,
Minha boca vai sempre louvar,
A minh'alma o Senhor glorifica,
Os humildes irão se alegrar.

Glória a Deus criador que nos ama,
Glória a Cristo que é nosso bem,
E ao Espírito, amor e ternura,
Desde agora e pra sempre. Amém!

Vamos juntos dar glória ao Senhor
E ao seu nome fazer louvação.
Procurei o Senhor; me atendeu,
Me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra ele e se alegrem,

9. AMAR COMO JESUS AMOU

7. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor, fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus aí está.

Um dia uma criança me parou/
Olhou-me nos meus olhos a sorrir/
Com caneta e papel na sua mão/

Tarefa escolar para cumprir/
E perguntou no meio de um sorriso
O que é preciso para ser feliz?

Proclamar o teu amor,
Celebrar com violões
Os teus feitos, ó Senhor!

Amar como Jesus amou/
Sonhar como Jesus sonhou/
Pensar como Jesus pensou/
Viver como Jesus viveu/
Sentir o que Jesus sentia/
Sorrir como Jesus sorria/
E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria/
Muito mais feliz.
Sentir o que Jesus sentia/
Sorrir como Jesus sorria/
E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria/
Muito mais feliz.

Em teus feitos eu me alegro,
No labor das tuas mãos,
Tuas obras são demais,
Teus projetos fundo vão
E só mesmo um idiota
Nada disso entende não!

Ouvindo o que eu falei, ela me olhou/
E disse que era lindo o que eu falei/
Pediu que eu repetisse, por favor/
Mas não dissesse tudo de uma vez/
E perguntou de novo num sorriso
O que é preciso para ser feliz?
Depois que eu terminei de repetir/
Seus olhos não saíram do papel/
Toquei no seu rostinho e a sorrir/
Pedi que ao transmitir fosse fiel/
E ela deu-me um beijo demorado/
E ao meu lado foi dizendo assim.
10. Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do Senhor
Que vem sobre a terra
Inunda meu ser
Permanece em nós.
11. COMO O PAU D’ARCO
Como o pau d’arco a florir
Vai se expandir, vai se expandir,
Vai se expandir, o justo vai em ti,
Senhor!
Como é bom agradecer
E tocar em teu louvor,
De manhã e pela noite

Como erva pelos campos
Os maus podem florescer,
Mas acabam destruídos,
Seu destino é perecer;
Tu, Senhor, lá nas alturas!
Malfeitores a correr!
Tu me dás vigor de um touro,
Óleo novo a me crismar,
Minha vista enxerga longe
Os que estão a me espreitar,
Meus ouvidos longe escutam
O que estão a maquinar.
Qual palmeira brota o justo,
Qual pau-d’arco a se expandir,
Bem plantado em tua casa,
Mesmo idoso irá florir,
Proclamar que tu és justo,
Injustiça, não, em ti!
Glória ao Pai que nos cultiva,
Glória ao Filho que plantou,
E ao Espírito que rega
Com o orvalho do amor, glória ao Deus três
vezes santo cante o justo em seu louvor!

12. PRIMEIRA CRISTÃ
Primeira cristã, Maria da luz.
Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus.
Primeira cristã, Maria do amor,
Soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora da milhões de luzes
Que o meu povo acende pra te louvar,
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar.
E andar com Jesus!

E andar com Jesus!
E andar com Jesus!
E andar com Jesus!
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
Primeira cristã sempre a meditar
Vivias em Deus, sabias orar.
Primeira cristã fiel a Jesus,
Por todo o lugar, na luz e na cruz.

