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“Fala com Sabedoria, Ensina com Amor!” (Pr. 31,26)
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“É tempo de olhar em frente com coragem e esperança. Que, para isso, nos sustente a
convicção de que habita na educação a semente da esperança: uma esperança de paz e
justiça; uma esperança de beleza, de bondade; uma esperança de harmonia social!”
(Texto Base – Campanha da Fraternidade 2022, n. 110)

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 28/02 a 06/03: Profissão de fé ...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, toalha roxa...)
Refrão meditativo: 1
Início: Irmãos e irmãs... Somos convidados a fazer silêncio interior neste tempo de
Quaresma e também a refletir a importância da Educação no meio da sociedade. Que
vivamos uma Campanha da Fraternidade com toda profundidade. Iniciemos este nosso
encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: 2
Vamos recordar a vida: Neste encontro de hoje queremos refletir comunitariamente
sobre os desafios que estamos enfrentando durante esse tempo de pandemia, mas também
as conquistas.
Oração: Aqui estamos, Senhor, querendo aprender para viver com sabedoria e amor.
Ajudai-nos a fazer e a partilhar o bem colaborando na construção de um mundo cada vez
melhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus.
O homem não vive somente de pão,
Mas de toda a palavra da boca de Deus.
Evangelho: Lc. 4, 1 – 13
Para partilhar com o grupo
Superou as tentações!
No Evangelho de Lucas 4, 1 – 13, lemos sobre as tentações que Jesus sofre durante 40
dias no deserto: “Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, ele era
guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada
naqueles dias e depois disso, sentiu fome” (Lc. 4, 1 – 2).
A perseverança de Jesus nos serve de modelo para não nos desviarmos da missão que
temos como seus seguidores.
Na primeira tentação, o evangelista nos relata um Jesus que renuncia a suas próprias
necessidades em prol do outro. Ele não se utiliza do Pai de forma egoísta. “A Escritura
diz: Não só de pão vive o homem” (Lc. 4, 4).
Na segunda tentação, vemos um Jesus que não se preocupa com “poder e glória”, sem
ambições e responde a provocação do ‘Diabo’: “A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu
Deus, e só a ele servirás” (Lc. 4, 8). Jesus está preocupado com um reino de amor que
não se impõe a partir de arbitrariedades e poder. Sendo um reino de todas e todos que
sofrem e são marginalizados.
E, por fim, na terceira tentação, como última resposta, Jesus renuncia a ostentação: “A
Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus” (Lc. 4, 12). Não está preocupado com
títulos. Jesus não se faz um Deus acima de todos, mas no meio do povo. Está entre os
seus como quem serve e não como aquele que é servido. Podemos recorrer inclusive à
narração da ‘Santa Ceia’: “derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos
seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu
lugar. Então lhes perguntou: "Vocês entendem o que fiz a vocês?

Vocês me chamam 'Mestre' e 'Senhor', e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se Eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também
devem lavar os pés uns dos outros.
Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.
Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também
nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou” (Jo. 13, 5. 12 -16).
Preces da comunidade
1. Anima Senhor, a tua Igreja para que anuncie com fidelidade e coerência o
evangelho de Jesus.
Ouve, Senhor, nossa oração.
2. Sustenta com teu amor todas as pessoas que sofrem com as guerras no mundo
inteiro, nestes dias na Ucrânia.
3. Permanece junto aos cientistas e aos profissionais da saúde em favor da vida, neste
tempo difícil da pandemia.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Que diferença pode fazer uma boa educação na vida das pessoas?
Vamos, em silêncio, conversar com Jesus e pedir que Ele nos ensine a acolher com
sabedoria e amor quem precisa de ajuda. Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor, estamos trilhando, neste mundo, com a certeza do seu amor. Levanos a entender que, no caminho da Educação, não se caminha só. Por Jesus Cristo, nossa
paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça
de sermos educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de
uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de
esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o
desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e
solidária. Amém!
Canto: 3
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos, é um espaço de partilha, escuta,
oração e celebração da vida iluminados pela Palavra. Preparemos nosso coração para o
próximo encontro a partir do entendimento que Quaresma é o tempo favorável para a
conversão do coração. É também sair do individualismo.
DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 07 a 13/03: Deus fez aliança com Abraão ...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha roxa e crucifixo...)
Refrão meditativo: 4

Início: Irmãos e irmãs... “Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem
mudar o mundo” (Malala Yousafzai, Nobel da Paz). Em nome do Pai, e do Filho e do
Espirito Santo. Amém.
Canto: 5
Vamos recordar a vida: Estamos celebrando esta semana o Dia Internacional das
Mulheres. Precisamos refletir a triste realidade que se arrasta por milênios em relação às
mulheres. Façamos memória da nossa realidade para discernir e decidir com justiça e
sabedoria!
Oração: Ó Senhor, que a exemplo de Maria Madalena que é considerada uma de suas
testemunhas, com o coração feliz, possamos voltar nossos olhos para as mulheres de
nossas comunidades e escolas e rezemos: eu vi o Senhor.
Aclamação ao Evangelho:
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus.
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós!
Evangelho: Lc. 9, 28b - 36
Para partilhar com o grupo
A Transfiguração!
Este texto nos traz a transfiguração narrada nos três evangelhos (que chamamos de
sinóticos) Mateus, Marcos e Lucas. Sinal que há uma mensagem de suma importância
para as primeiras comunidades.
A transfiguração nos mostra que devemos superar crises relacionadas com o sofrimento
e a cruz provocadas até hoje. Os três discípulos, relatados na narração do evangelho, são
o espelho de todos nós. Pessoas que veem e não entendem.
Especificamente, no evangelho de Lucas, podemos fazer um paralelo entre a
transfiguração (Lc. 9, 28 – 36) e a cena da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras (Lc.
22, 39 – 46).
Nas duas ocasiões notamos uma mudança de aspecto em Jesus, há aparições de figuras
celestes e vemos os discípulos dormirem, mostrando-se alheios ao que estava
acontecendo, por não estarem entendendo o que testemunhavam. As duas transfigurações
acontecem na Montanha, num dos lugares que Jesus usou para ensinar seus legados aos
discípulos.
Ao final dos dois textos Jesus se reúne com eles, chama atenção e ensina.
“As Sagradas Escritura apresentam a imagem de um Deus que se revela às criaturas
dentro de contextos históricos e culturais. Contemplando os mistérios da vida de
Cristo não é de se surpreender que o Filho de Deus viveu, falou, foi educado e adorou
o Pai como um judeu de seu tempo. Suas palavras e ações, seu método de ensinar
estavam em sintonia com os costumes e as práticas da cultura semita na qual Ele se
encarnou” (Campanha da Fraternidade 2022 n. 143).
Preces da comunidade
1. Olha com bondade o Papa Francisco, nosso bispo D. Luiz e todos aqueles a quem
confiaste o ministério pastoral, para que cumpram sua missão como fez Jesus.
Escuta-nos, Senhor.

2. Fortalece os organismos de PAZ para que cessem as guerras, as invasões, as
mortes... Que o diálogo seja o caminho!
3. Guias todas as comunidades cristãs neste novo tempo litúrgico, para que pela
oração, jejum e caridade os cristãos possam dar um testemunho de amor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Diante de nossa reflexão deste dia, sobretudo do fato da vida, que
compromisso podemos assumir? Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus da justiça, nos dê discernimento, e envie seu Espírito Santo para
nos guiar. Amém.
Bênção: Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena
em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em
todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! Permiti que a
Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a
educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso
Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Canto: 6
Preparando o próximo encontro: Que neste Tempo de Quaresma possamos aproveitar
para refletir e identificar as mudanças que Jesus faz em nossas vidas e nos seus convites
ao compromisso.
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Encontro de 14 a 20/03: “O Eu Sou, enviou-me a vós!”
(Preparando o ambiente: Bíblia, uma toalha roxa, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: 7
Início: “Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa Paz” (Oração da Paz). Em
Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: 8
Vamos recordar a vida: Quantas vezes ignorei a fraternidade como um dom de Deus e
quis seguir sozinho o meu caminho? Compartilhemos!
Oração: Senhor Jesus, que nos ensinou que é pelo caminho do discipulado que podemos
construir novas relações fraternas fundamentadas em atitudes de amor ao próximo e de
perdão. Por Cristo nosso Senhor: Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus.
Convertei-nos, nos diz o Senhor,
Porque o Reino dos céus está perto.

Evangelho: Lc. 13, 1 - 9
Para partilhar com o grupo
O Senhor é paciente!
Neste tempo da Quaresma, a liturgia da Igreja nos convida a um verdadeiro “retiro
espiritual” e coloca em evidência a nossa existência e o lugar que Deus ocupa em nossa
vida. É um tempo forte e propício para dar um “salto de qualidade” em direção à nossa
conversão, fazendo com que os valores do Reino sejam efetivamente colocados em
prática e vividos com mais entusiasmo e responsabilidade. O Evangelho que hoje
meditamos, tem como tema central a conversão humana, ao tempo em que aponta para a
paciência e a benevolência Divina diante da nossa resistência em produzir os frutos
esperados. Na primeira parte também nos chama a atenção para a questão do pecado, o
que nos leva a meditar e ter consciência de que os males morais são sempre consequência
da liberdade humana e de suas escolhas. Diante dos comentários feitos por Jesus é de se
concluir também que os males físicos não estão relacionados com a questão do pecado
pessoal e nem que a desgraça é castigo de Deus, mas uma ocasião propicia para se pensar
na conversão e mudança de vida. Ver as tragédias como “castigo de Deus”, era um
pensamento da época de Jesus e que ainda hoje é conservado por muitos, criando a
imagem de Deus como sendo vingativo, impiedoso e que retribui o bem com o bem e o
mal com o mal. Na verdade são princípios humanos que normalmente são vistos também
como “pensamento de Deus”, seja por imprudência ou ignorância, visto que conforme
rezamos no Salmo 102 “O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e
compassivo”. Diante das calamidades apontadas, Jesus acena para a necessidade urgente
da conversão em razão da proximidade do Juízo de Deus e adverte os seus interlocutores
“Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo”. É tempo de
conversão e a parábola contada por Jesus também chama a atenção para a paciência que
Deus tem com cada um de nós. A figueira estéril bem retrata a nossa humanidade
improdutiva e infértil que necessita de conversão e cuidados para que produza os frutos
de santidade que o Senhor espera de cada um de nós. A conversão não é apenas a mudança
de um modo de vida, mas também um exercício constante de “voltar-se” para Deus e
deixar-se reconciliar com Ele. Acolhamos com alegria o convite libertador que Deus nos
faz e saibamos empreender o “caminho de volta”, aplicando em nossa vida os
ensinamentos de Jesus, praticando o amor, o perdão, a solidariedade, o desprendimento,
a concórdia, e tantos outros valores que sejam o reflexo do nosso coração sincero e
arrependido, assemelhando-se a uma figueira frondosa e produtiva.
Para refletir:
1- Temos aproveitado viver melhor o tempo da Quaresma buscando a conversão e a
reconciliação com Deus?
2- Que progressos temos feito a cada Quaresma?
3 – Temos buscado regularmente o Sacramento da Penitência ou Reconciliação?
Preces da comunidade
1. Sustenta a Igreja, para que seja no mundo sinal do amor gratuito, da justiça e da
paz.
Ouve-nos, amado Senhor.
2. Fortalece todas as organizações que tem na sociedade a defesa dos direitos
humanos, a defesa dos pobres e vítimas que qualquer violência e preconceito.

3. Anima o teu povo para que viva intensamente a Quaresma na escuta da Palavra,
na convivência da comunidade e na celebração do mistério pascal.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Devemos nos comprometer em responder um questionamento.
Precisa ser individual como um exame de consciência, mas também compartilhado como
uma resposta da comunidade que participo. Que tempo é esse que vivo hoje? Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Nos dê discernimento para podermos responder os questionamentos que a
vida os faz. Isso te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém!
Bênção: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça

de sermos educados pela Palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de
uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de
esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o
desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e
solidária. Amém!
Canto: 3
Preparando o próximo encontro: Escutar a realidade que nos fala é recuperar a
percepção dos sinais dos tempos. A escuta na pedagogia de Jesus, não orienta os ouvidos
somente para os sons que nos interessam. É uma escuta integral, com o ouvido e com o
coração.
DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
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Encontro de 21 a 27/03: “Por Cristo, Deus nos reconciliou com ele mesmo...”
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha roxa e crucifixo...)
Refrão meditativo: 9
Início: Irmão e Irmãs, no encontro de hoje somos convidados a escutar. A partir dessa
escuta, perceber a vontade de Deus e os caminhos que podemos escolher. Em Nome do
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: 2
Vamos recordar a vida: “A escuta integral se faz exigente principalmente quando a fé
nos diz que a salvação garantida pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo é uma salvação
integral” (CF – 2022, n. 30). Reflitamos!
Oração: Senhor, que ao Lhe escutar, possamos entender: o aprender não é só uma
capacidade humana, mas condição da nossa própria humanidade. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus.
Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi:
Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti.

Evangelho: Lc. 15, 1 – 3. 11 - 32
Para partilhar com o grupo
“Provai e vede quão suave é o Senhor (Sl. 33)”
Rebatendo as críticas dos fariseus e dos mestres da Lei, Jesus propõe uma reflexão a partir
da parábola que comumente designamos como a parábola do filho pródigo, mas que
poderíamos melhor defini-la como a parábola do pai misericordioso. A mensagem do
Evangelho vem nos mostrar o grande amor com que Deus ama a humanidade e Sua
inesgotável capacidade de perdoar e acolher o pecador que se arrepende e busca
reconciliar-se. O eixo central da liturgia, portanto, está certamente na figura desse pai
que, apesar das escolhas erradas do filho rebelde, está sempre à espera do seu retorno,
não impondo condições para acolhê-lo e abraçá-lo, mesmo diante das suas atitudes
erradas e que o levaram, consequentemente, a uma experiência sofrida e dolorosa. A
liturgia nos auxilia a ver nas atitudes desse pai, o amor incondicional que Deus tem por
seus filhos, mesmo se desviando do verdadeiro sentido da vida e se afastando da Graça.
O coração do pai se entristece, mas respeita a decisão do filho. Vê-lo partir, no entanto,
não diminui o seu amor, nem esgota a esperança de um futuro reencontro. Esse é o nosso
Deus, que mesmo diante de todas as nossas infidelidades, nos perdoa e espera
pacientemente o nosso retorno. É o Pai amoroso que, no “calor da emoção” não espera
nem mesmo que o filho se aproxime, mas ao perceber a sua aproximação e a sua atitude
de arrependimento vai ao seu encontro para abraçá-lo e cobri-lo de atenção e carinho
“Quando ainda estava longe, seu pai o avisou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao
encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos”. A figura do filho pródigo nos coloca diante
das nossas próprias fraquezas e nos lembra que constantemente pecamos e que Deus está
sempre de “braços abertos” para nos acolher e perdoar. Paralelamente, também a atitude
do filho mais velho nos lembra que não raras vezes adotamos postura idêntica diante da
conversão dos nossos irmãos. No entanto, se experimentamos a Graça do perdão e do
amor de Deus em nossas vidas, devemos nos sentir motivados também a perdoar e acolher
com alegria aqueles que se afastaram mas que reconhecendo o seu pecado buscam
retornar à Casa Paterna. Mesmo sendo difícil em razão das nossas imperfeições,
procuremos imitar a atitude do pai, exercitando o amor e o perdão, pois assim estaremos
dando verdadeiro testemunho de fé e conversão. Sejamos imitadores de Cristo, porque
como afirma São Paulo “Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho
desapareceu. Tudo agora é novo” (2Cor 5,17).
Para refletir:
1- Reconhecendo a misericórdia de Deus, temos procurado agir também com
misericórdia;
2 – Qual o nosso sentimento com relação às pessoas que se assemelham ao filho pródigo?
3 – Como vemos a atitude do filho mais velho da parábola?
Preces da comunidade
1. Dá ao querido Papa Francisco e a toda a Igreja a graça de permanecer na fidelidade
das causas que Jesus viveu e anunciou.
Ouve-nos, Senhor.
2. Ilumina todas as pessoas que tem em suas mãos as decisões políticas e as leis para
que suas ações sejam sempre pelo bem comum.

3. Fortalece as comunidades cristãs para que sejam sinal de vida, de amor e da
construção de uma sociedade mais fraterna.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A ideia de recomeçar é necessária e uma condição importante para
a reorientação dos rumos até então construídos, mas não se pode fortalecer a ilusão de
que é factível pensar e construir um projeto individual de vida sem um projeto de
sociedade, um projeto para todos.
Oração final: Ao conviver com o inusitado coloca à prova nossos conhecimentos, nossas
certezas e o que compreendemos da realidade e da vida. Por Cristo Nosso Senhor: Amém!
Bênção: Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena
em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em
todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! Permiti que a
Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a
educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso
Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
Canto: 3
Preparando o próximo encontro: Todos nós, Senhor, temos um papel de educadores na
vida de nossos irmãos. Fazei com que encontremos esta missão a cada dia e em cada
circunstância e possamos assumi-la com amor, sabedoria e discernimento, educando e
sendo educados com criatividade, diante dos desafios do nosso tempo, especialmente por
meio da escuta e do diálogo.
Com cautela, respeitando as normas do distanciamento sanitário.

CANTOS E REFRÃOS

1.INDO E VINDO

3. HINO DA CF 2022

Indo e vindo trevas e Luz
Tudo e graça
Deus nos conduz.

É tarefa e missão da igreja
Boa nova no amor proclamar
No diálogo com a cultura
Para a vida florir, fecundar
O que em redes se vai construir
E a pessoa humana formar.

2. Ó PAI, TEU POVO BUSCA VIDA
NOVA
Ó Pai, teu povo busca vida nova
Na direção da Páscoa de Jesus.
Em nossa fronte, o sinal das cinzas
Na caminhada, vem ser força e luz!
Provai e vede como Deus é bom,
Feliz de quem no seu amor confia!
Em Jesus Cristo se faz graça e dom,
Se faz Palavra e Pão na Eucaristia.
A nossa Igreja, ó Pai, se faz caminho
Na direção da Páscoa de Jesus.
Vem, nos ajuda a renascer das cinzas,
Na caminhada vem ser força e luz.
Quando, na vida, andamos no deserto,
E a tentação vem nos tirar a paz,
A fortaleza e a palavra certa
Em ti buscamos, Deus de nossos pais.
Peregrinamos entre luz e sombras,
A cruz nos pesa, o mal nos desfigura,
Mas na oração e Palavra achamos
A tua graça, que nos transfigura.
Ó Deus, conheces nosso sofrimento,
Há muita dor, é grande a aflição.
Transforma em festa nossa dor-lamento,
Acolhe os frutos bons da conversão.
Quando o pecado nos consome e fere,
E em ti buscamos a paz do perdão,
O nosso rio de aflição se perde
No mar profundo do teu coração.
Porque ficar em coisas já passadas?
O teu perdão liberta e nos renova.
O teu amor nos abre nova estrada,
Traz alegria e paz, nos revigora.

Quando o anseio do conhecimento
Ultrapassa barreiras, fronteiras,
Se destaca o ensinamento
Oriundo da fé verdadeira
Que nos faz nesta ação solidários
Para o bem, condição que é certeira.
E quem fala com sabedoria
É Aquele que ensina com amor,
Sua vida em total maestria
É pra nós luz, caminho, vigor.
Educar é atitude sublime
Que prepara a vida futura
Compreendendo o presente, pensamos
Ensinar é proposta segura
Para, enfim, destacar-se a atitude
Dos que em Cristo são nova criatura.
O convívio em níveis fraternos
Traz em nós o sentido discreto:
Na harmonia com os seres viventes
E no agir, o equilíbrio completo
Consigamos também aprender
E educar para o amor e o afeto.
O caminho nos quer convertidos:
Mergulhar no mistério profundo
Para que em Sua páscoa busquemos
Compaixão no cuidado com o mundo
Conformados em Cristo seremos
Aprendizes do dom tão fecundo.
Quando a plena mudança atingir
Relações tão humanas, libertas,
Novos rumos em redes seremos
Gerações solidárias e abertas
Na esperança de rostos surgirem
Assumindo missões tão concretas.

E na casa comum que sonhamos
Onde habitam cuidado e respeito
Educar é o verbo preciso
A cumprir neste chão grandes feitos
Para o mundo poder imitar
Quem na vida é o Mestre perfeito.
Pedagogicamente é preciso
Escutar, meditar, compreender
Para que aprendamos com o Cristo
O caminho da cruz percorrer
E na escola da Sua existência
O evangelho seguir e viver.
4. NOSSOS OLHOS
Nossos olhos ganharão nova luz/
Com a tua presença, Jesus.
5. O SENHOR É MINHA LUZ
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. MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré, Maria me cativou.
Fez mais forte a minha fé
E por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
Pra Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria (3x) Mãe de Jesus.
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.
7. O NOSSO OLHAR
O nosso olhar se dirigi a Jesus
O nosso olhar se mantém no Senhor.
8. 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 o 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!
9. MISERICORDIOSO É DEUS
Misericordioso é Deus.
Sempre, sempre o cantarei.

