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Encontro de 29/03 a 04/04: Ele devia ressuscitar dos mortos.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e flores...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: Irmãos e irmãs... Somos convidados a refletir sobre o amor de Deus, que se
entregou na Cruz e Ressuscitou. Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Nosso encontro procura sempre ligar a fé com a vida. Por isso,
é hora de recordar a vida e partilhar os fatos, momentos, situações que têm marcado a
nossa semana. Vamos recordar e partilhar.
Oração: Ó Deus, assim como o discípulo que acreditou ao ver o túmulo vazio, possamos
nós também acreditar Naquele que é Amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O nosso cordeiro pascal,
Jesus Cristo, já foi imolado,
Celebremos, assim, esta festa,
Na sinceridade e verdade.
Evangelho: Jo 20, 1-9
Para partilhar com o grupo
Relato da Ressurreição
Temos, neste texto, um relato do Dia da Ressurreição.
Uma coisa que nos chama atenção aqui é a efusiva e importante participação
das mulheres.
Elas tinham lugar cativo no grupo dos discípulos de Jesus, se apresentavam mais fiéis do
que os homens, seguindo Jesus sem medo até a Cruz e além dela.
O relato do sofrimento e morte de Jesus nos deixa implícita a ideia de que Apóstolos e
seguidoras acreditavam na morte e não na Ressurreição, reforçando que, em toda relação
de seguidores de Jesus, houve um ato de traição – revolta (Jo. 18, 10), troca por dinheiro
(Mt 26, 15) e covardia, expressa na fuga de muitos e na negação de Pedro (Jo. 18,17).
Neste cenário, surge Maria Madalena com a notícia de que o túmulo está vazio.
Podemos imaginar: ela acredita, naquele momento, que o corpo fora roubado.
O texto demonstra que nossa fé não pode estar baseada num túmulo vazio, mas sim
na Ressurreição.
Hoje em dia, quando olhamos o mundo ao nosso redor, ainda é difícil acreditar na vitória
da vida sobre a morte (sofrimento, injustiça, violência, preconceitos, pobreza exagerada
e o descaso com o sofrimento alheio, no período crítico da pandemia do Covid-19).

É a experiência profunda da presença de Jesus libertador, no meio da comunidade, que
nos sustenta na luta por um mundo melhor.
Não podemos esquecer que o amor proposto pelo evangelho não é um sentimento, mas
uma atitude de vida, de solidariedade, de partilha, de justiça e de comprometimento. É
este comprometimento que nos faz ter a experiência da presença do Ressuscitado e nos
faz entender, como aquelas mulheres e como seus discípulos, o motivo do túmulo estar
vazio.
Cuidemos de não procurar bases falsas para a nossa fé no Ressuscitado.
Concluindo: estejamos cientes, Páscoa é momento de Libertação, de renovação, tempo
de celebrarmos a Ressurreição!
Vamos pensar um pouco: Como avalio minha caminhada, e como posso melhorar
inspirado pelo tempo pascal, tempo de renovação?
Preces da comunidade
1) Ó Cristo, tu que venceste a escuridão da morte com o clarão da ressurreição, guia
a tua Igreja para que permaneça fiel à causa do Reino.
Ouve-nos, amado Senhor Jesus!
2) Ó Cristo, tu que cuidas com carinho do teu povo, ilumina nossos pastores Papa
Francisco e Dom Luiz para que apascentem com amor as suas ovelhas.
3) Ó Cristo, tu que ressuscitaste para que todos tenham vida, olha com bondade todas
as pessoas que sofrem com a pandemia nos hospitais, para que encontrem em ti a
força e a esperança da vida.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Nos dias atuais, em meio a Pandemia, Polarização de ideias,
sistemas políticos e econômicos que devastam tantos grupos sociais, como temos feito a
experiência com o Ressuscitado? Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Que a mensagem da Ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, nos
anime, dê coragem e força, especialmente quando a Cruz pesar muito em nossas vidas.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Senhor, pelo relato da Ressurreição, possamos acreditar assim como Maria
Madalena ao ver o túmulo vazio. E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos são encontros semanais e em
comunidade com a Palavra de Deus. É um espaço de partilha, de escuta, de oração e de
celebração da vida iluminados pela Palavra. Ainda que façamos os encontros por meios
virtuais, que possamos aumentar cada vez mais nosso grupo de reflexão, e preparemos o
ambiente em sinal de zelo e cuidado com este bem tão precioso para todos nós.
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Encontro de 05 a 11/04: Oito dias depois, Jesus entrou.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Irmãos e irmãs... inspirados pela experiência de Cruz e animados pela
Ressurreição, iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito
Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Que possamos trazer para partilhar o que mais nos chamou
atenção nesses dias, em tempos de tantos acontecimentos impactantes. Mas também
aqueles acontecimentos que nos fizeram entender o Amor fraterno de Deus por nós.
Reflitamos!
Oração: Jesus se faz presente na comunidade. As portas fechadas não podem impedir
que ele esteja no meio dos que nele acreditam. Até hoje é assim. Quando estamos
reunidos, mesmo com todas as portas fechadas, Jesus está no meio de nós. E até hoje, a
primeira palavra de Jesus é e será sempre: “A paz esteja com vocês!”. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Acreditaste, Tomé, porque viste.
Felizes os que creram sem ter visto!
Evangelho: Jo 20, 19-31
Para partilhar com o grupo
O Reino de Deus!
Quando se encontra com seus seguidores, Jesus usa a saudação: “A Paz esteja com
vocês”. Esta saudação era usada de forma habitual pelos judeus.
Neste episódio, vemos que há uma determinação, uma missão para sua comunidade - a
construção da Paz.
É necessário recordar que o cenário não era dos melhores, havia manifestações agressivas
de vários grupos e os romanos em alerta, impondo uma paz advinda da subserviência, da
imposição do poder. Ainda assim, Jesus vê a necessidade de enviar aquele grupo para
anunciar uma nova Paz, diferente da conhecida até o momento.
Era necessário que Jesus fosse imitado na sua maneira de agir, de pregar.
A construção da Paz consiste em mudança de atitude, de paradigmas e não significa a
ausência de guerras, significa o fim dos conflitos ideológicos e sociais, com mudanças de
hábitos, com mais solidariedade e capacidade de pensar a vida humana de forma mais
integral, com empenho para que os fatores da fragilidade humana sejam combatidos pela
própria Sociedade, criando uma reconciliação ao superar barreiras entre os membros desta
“Sociedade do Amor”.
É preciso continuar o projeto iniciado por Jesus: a construção do “Reino de Deus”.

Neste cenário podemos entender a desconfiança de Tomé ao ouvir o episódio da aparição
de Jesus: Quando Jesus aparece no meio da sala fechada e conversa com seus seguidores
e seguidoras, Tomé não estava presente. Ao saber, não acredita e cria um desafio. Tomé
tinha desconfiança, dúvida, incerteza, frustração e sofrimento pela perda do seu “mestre”.
E ainda existia o medo da perseguição.
Nele, temos refletido a dúvida humana: descrença na “novidade” e o não entendimento
dos episódios de Vida, Sofrimento, Cruz e Ressurreição.
Chama atenção no relato que, todo episódio da Ressurreição se evidencia de forma sutil
e não de forma imposta, agressiva, vai se “encarnando” no meio da comunidade e
rompendo os séculos.
A Ressurreição é o início de uma nova etapa e fica evidenciado o sinal do Cristo como
“Luz” (Jo. 8,12), quando aparece ao anoitecer na “obscuridade” e ilumina, transmitindo
confiança aos seus seguidores.
Podemos perguntar-nos: temos fé naquilo que narram nossos amigos e amigas?
Acreditamos nas suas palavras, ou precisamos ter nossa experiência pessoal e
individual? Estamos comprometidos com a “Verdade”, ou aceitamos viver com as
mentiras?
Preces da comunidade
1) Que a Igreja seja no mundo um sinal visível do amor e da ressurreição.
Escuta-nos, Senhor!
2) Que todos os governantes sejam sensíveis às dores do povo e se coloquem cada
vez mais a serviço da vida e do bem comum.
3) Que todos profissionais da saúde que neste momento de pandemia têm sido
verdadeiros testemunhos de amor tenham à disposição a infraestrutura necessária
para cuidar da vida.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Como tem sido a execução da minha “Missão” dada pelo Cristo,
de construtor da Paz? Tenho sido sinal no meio dos meus? Tenho sido “luz” nos
ambientes que se encontram “na escuridão”?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Dá-nos a tua Paz, essa Paz marginal que soletra em Belém e agoniza na
Cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela Paz inquieta, que não nos deixa em paz!
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Que o Deus da paz nos dê, aquela Paz inquieta que denuncia a Paz dos cemitérios
e a Paz dos lucros fartos. Dá-nos a Paz que luta pela Paz! A Paz que nos sacode com a
urgência do Reino. A Paz que nos invade, com o vento do Espírito, a rotina e o medo, o
sossego das praias e a oração de refúgio. E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6

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.
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Encontro de 12 a 18/04: Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos
no terceiro dia
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: No desejo da experiência do Amor, iniciemos nosso encontro. Em Nome do Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: Tempo de Páscoa, tempo de agradecer ao Amor incondicional
que Deus tem por nós, mas também tempo para refletir o que tenho feito como
‘retribuição’ deste Amor! Tenho feito a minha celebração com a pureza que Deus me
pede?
Oração: Que a Saudação da Paz proclamada pelo Senhor, seja em nossa vida motivo de
alegria. Por Cristo Nosso Senhor, amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura,
Fazei o nosso coração arder, quando nos falardes.
Evangelho: Lc 24, 35-48
Para partilhar com o grupo
“Ele se Coloca no ‘meio’ do seu povo”
Aqui, a continuidade do texto do primeiro dia da Ressurreição, continuidade de todo o
relato: da aparição de Jesus às mulheres, do encontro com os dois que caminhavam
desolados para Emaús e da aparição aos seus discípulos na casa.
Sua preocupação, mais do que narrar fatos, é responder a comunidade que Jesus havia
ressuscitado, sim.
A resposta poética de Lucas se dá ao demonstrar que Jesus está na estrada caminhando
com os entristecidos: v. 35-36 (“Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no
caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando,
quando o próprio Jesus apareceu no meio deles”) e se encontra fazendo refeição com os
seus: v. 40-42 (“Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe
assado. Ele o tomou e comeu diante deles”) e se faz presente no meio daquele grupo que
o seguia: Jo. 20, 19 - 20 (“Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando

fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e pondo-se no meio deles”).
Reconhecer Jesus nos episódios de suas aparições, independente de qual cenário, não era
algo simples, era necessário que se tivesse um mínimo de entendimento do que Ele falava
em seu tempo, junto do seu grupo.
Era necessário que existisse uma experiência com Ele. Compartilhar essa experiência era
importante porque era uma maneira de manter sua presença viva nos grupos e nas
comunidades.
O melhor e principal lugar para manter a presença viva do Cristo são sempre as
comunidades. Aparecer no meio do grupo é uma referência do saber que Jesus é o “centro
das comunidades”.
Nesse momento, o episódio da Ressureição reforça o ponto de referência.
Ao utilizar a saudação da “Paz”, faz com que essa saudação tenha outro significado. Não
apenas uma saudação na comunidade, mas como oferta de algo novo.
Ao desejar o “Novo”, lhes dá uma esperança, que vem como uma ordem: não tenham
“medo”.
Porque cultivando o medo, não comunicariam, não faziam com que seu Nome e o
acontecimento da Ressurreição fossem espalhados por toda parte.
O Evangelista chama atenção para dois sentimentos que, segundo ele, poderiam
atrapalhar o projeto a anunciar: Euforia e Medo. Tanto um quanto outro são capazes de
imobilizar as pessoas. É necessário que se tenha cuidado e atenção, principalmente ao
ouvir o que diz Jesus: v. 48 (“Vós sereis testemunhas de tudo isso”).
Para que se possa testemunhar os feitos de Jesus é importante que nos mantenhamos
atentos, que não nos percamos com euforias e medos.
Vamos pensar um pouco: Qual o ponto do texto que mais chamou a minha atenção?
Tenho deixado a Euforia e ou o medo atrapalhar minha caminhada?
Preces da comunidade
1) Olha com bondade o querido Papa Francisco para que permaneça firme
confirmando toda a Igreja na fé do Ressuscitado e na alegria do Evangelho.
Ouve-nos, Senhor!
2) Dá coragem a todos os governantes para que neste tempo de pandemia tomem as
decisões em favor da vida e da dignidade de todas as pessoas.
3) Ajuda-nos a manter viva a fé cristã ao celebrar a liturgia nas casas, reunindo a
família ao redor da Palavra e do amor fraterno.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “‘Muitos há que se perguntam: 'Quem nos dá felicidade?’”
O Salmo nos pergunta e devemos fazer um exercício de reflexão para que possamos
responder a indagação do salmista. Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, Criador do universo, pela ressurreição de Jesus mostraste por nós
o teu amor materno. Faze-nos viver de uma maneira nova como testemunhas do teu Reino.
Por Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.

Bênção: O Deus do ‘Entendimento’ e Mãe da Consolação nos faça viver unidos no
mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre. Amém! E nos abençoe em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: Estamos no período da Páscoa, que possamos nos
manter em reflexão constante, e no próximo encontro possamos convidar mais alguma
pessoa querida, fazer desta semana até o próximo encontro um momento de multiplicar,
compartilhar Jesus Ressuscitado como nos foi pedido no Evangelho.
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Encontro de 19 a 25/04: O bom pastor dá a vida por suas ovelhas
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, ramos e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 10
Início: “Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado
aos homens pelo qual possamos ser salvos” (At. 4, 12). Em Nome do Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
Canto: nº 11
Vamos recordar a vida: Ao celebrar mais uma semana da Páscoa, devemos refletir se
estamos conseguindo fazer ecoar a voz daquele que é o ‘Bom Pastor’. Reflitamos!
Oração: O pastor está à frente do seu rebanho para lhe abrir o caminho para pastagens
abundantes, e também está no meio, quando as ovelhas descansam, e sabe estar atrás,
quando as ovelhas devem ser protegidas para que não se percam. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor,
Eu conheço minhas ovelhas
E me elas me conhecem a mim.
Evangelho: Jo 10, 11-18
Para partilhar com o grupo
Saber ‘Escutar’ e ‘Seguir’
No texto de hoje, temos uma pessoa, uma imagem: o Pastor que é Jesus.
O Bom Pastor é capaz de doar sua própria vida e suas ovelhas o reconhecem pelo
chamado, conhecem sua voz, possuem uma relação de vida, de lealdade a esse pastor.
Assim como diz João 1, 14a: “E o Verbo se fez Carne”, devemos nos atentar com os
verbos deste texto, as ações de Jesus e a reação dos seus discípulos. Jesus ‘diz’, e seus
discípulos ‘escutam' a sua voz - essa é a expressão de quem crê.

Aquele que crê em palavras que transmitem confiança, conforto, reconhece ‘Aquele’ que
fala.
O pastor é a imagem, o símbolo do líder. Porém, Jesus orienta os seus que existem muitos
ladrões, pessoas más, que também se apresentam como pastores.
Podemos dizer que, depois de tantos anos, a coisa não mudou muito. Temos, ainda hoje,
os que se apresentam como líderes, mas são impostores.
Jesus nos relata, no evangelho de Mateus 7, 15: “Cuidado com os falsos profetas, que
vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores”.
Basta olhar à nossa volta para vermos os muitos que se utilizam de falas convincentes,
possuem destrezas para enganar, são hábeis em manipular comunidades, cercam e
exploram os mais vulneráveis.
Jesus deixa claro para a comunidade que ele não é um desses maus pastores e os revela
no trecho v.: 11-15 (“O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é
pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas, e foge e o lobo
as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai
me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas”).
No texto, esses dois personagens – o Pastor e a Ovelha - comuns na época de Jesus, são
utilizados como modelo para demonstrar qual é o Pastor que orienta, toma conta, protege
o seu rebanho, sendo uma figura de grande respeito e prestígio na sociedade. A ovelha
nos mostra a necessidade de andar juntos, com atenção, cuidado, identificando os
oportunistas que querem apenas se beneficiar das fragilidades da sociedade.
Um segundo verbo: 'Seguir'.
Jesus se apresenta como aquele que deve ser seguido. Isso é reconhecer o líder.
Líder, como verdadeiro Pastor, é aquele que nos caminhos mais complicados, quando a
sociedade parece se aproximar do caos, de caminhos sem soluções, se coloca à frente do
rebanho e vai ao encontro da solução.
Fica a pergunta para reflexão: hoje, como naquela época, o que esperar de Jesus quando
me apresento como alguém que não acredita nos ‘Verbos’?
Preces da comunidade
1) Ó Cristo bom pastor, tu que doaste a vida ao cuidado de todas as ovelhas, em
especial daquelas mais sofridas e esquecidas, ajuda as igrejas cristãs e seguir os
teus passos.
Ouve-nos, bom pastor!
2) Ó Cristo, bom pastor, tu que permaneces ressuscitado no meio do teu povo, guia
todos aqueles que administram o bem comum para que sejam justos e honestos.
3) Cristo, bom pastor, tu que se encarnou para que todos tenham vida, ilumina os
profissionais da saúde e dá esperança aos que sofrem com a pandemia.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Anunciar o ‘Verbo Encarnado”, saber ‘Escutar’ para que possamos
‘Seguir’, essa é a principal mensagem. E agora, como fazer para praticar no meu dia-dia
no meio da comunidade que faço parte?
Oração do Pai e nosso...

Oração final: “Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o
veremos tal como ele é”. Senhor que possamos entender sua manifestação. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém!
Bênção: Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de reconhecer sua Voz quando nos
chamar! Amém! E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o
agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele
o limpa, para que dê mais fruto ainda.” Que possamos refletir durante a semana até nosso
próximo encontro. Será que estou dando frutos?

CANTOS E REFRÃOS
1. Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do Senhor
Que vem sobre a terra,
Inunda meu ser permanece em nós!
2. VITÓRIA, TU REINARÁS
Vitória, tu reinarás,
Ó cruz tu nos salvarás!
Vitória, tu reinarás,
Ó cruz tu nos salvarás!
- Brilhando sobre o mundo,
que vive sem tua luz,
tu és um sol fecundo,
De amor e de paz, ó Cruz!
- Aumenta a confiança
do pobre e do pecador,
confirma nossa esperança
Na marcha para o Senhor.
- À sombra dos teus braços
a Igreja viverá.
Por ti no eterno abraço
O Pai nos acolherá.
3. 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, Ave Maria!
Ave Maria, Mãe de Jesus! (2x)
- 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.
4. DEUS É AMOR
Deus é amor,
Arrisquemos viver por amor
Deus é amor,
Ele afasta o medo.

5. PAZ INQUIETA
- Eu trago esta paz inquieta, feita de
trevas e de luz.
Desde que eu sigo os caminhos de um
profeta chamado Jesus.
- Na treva eu me sinto inquieto, na luz
eu me sinto capaz
E pelos caminhos do mundo eu sigo
inquieto, mas vou em paz.
- Inquieto pelo inocente,
Pelo culpado também.
Triste por ver tanta gente
Que não sabe o que a vida contém.
- Inquieto pela injustiça,
Que eu vejo aumentar e doer
Inquieto por esta cobiça,
Que não deixa o meu povo crescer.
- Em paz pelos homens justos,
Que por saber e sonhar
Pagam com preço de sangue
A coragem de não se calar.
- Em paz pela esperança,
Que faz esta vida valer
Em paz por quem nunca se cansa
De os caminhos da paz percorrer.
- Em paz pela juventude,
Pelos adultos também.
E por aquelas virtudes que meu povo
nem sabe que tem.
- Inquieto por tanta gente
Que não se inquieta jamais
E pelos caminhos do mundo
Eu sigo inquieto, mas vou em paz.
6. A NÓS DESCEI DIVINA LUZ
A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!

- Vós sois a alma da Igreja
Vós sois a vida, sois o amor
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
- Divino Espírito descei
Os corações vinde inflamar
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!
7. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor. Fraterno amor.
Onde reina o amor. Deus aí está.
8. DAI-LHES VÓS MESMOS
- Tanta gente vai andando na procura de uma luz.
Caminhando na esperança se aproxima de Jesus.
No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão.
Comunica sua palavra; vai abrindo o coração.
Dai-lhes vós mesmos de comer
Que o milagre vai acontecer! (2x)
- Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor.
Quando for acumulado gera morte, traz a dor.
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação
O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos.
- No altar da eucaristia o senhor vem ensinar.
Que o amor é verdadeiro quando a vida se doar.
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos
Na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão.
- Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou.
Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou.
Responsáveis pelo mundo para a vida promover
Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver.

9. DEUS NOS ABENÇOE
Deus nos abençoe
Deus nos dê a paz
A paz que só o amor é que nos traz.
- A paz na nossa vida
No nosso coração
E a benção para toda criação.
- A paz na nossa casa
Nas ruas, no país
E a benção da justiça que Deus quis.
- A paz pra quem viaja
A paz pra quem ficou
E a benção do conforto a quem chorou.
- A paz entre as igrejas
E nas religiões
E a benção da irmandade entre as nações.
- A paz pra toda Terra
E a terra ao lavrador
E a benção da fartura e do louvor.
10. LOUVAREI A DEUS
Louvarei a Deus, teu nome bendizendo;
Louvarei a Deus, a vida nos conduz.

Ele unge minha fronte e me faz ser feliz.
E transborda a minha taça em Seu amor.
- Bem à frente do inimigo, confiante eu vou.
Tenho sempre, o Senhor junto de mim.
Seu cajado me protege, e eu jamais temerei.
Sempre junto do Senhor eu estarei.
12. TU ÉS A RAZÃO DA JORNADA
- Um dia escutei teu chamado
Divino recado batendo no coração.
Deixei deste mundo as promessas,
E fui bem depressa no rumo da tua mão.
Tu és a razão da jornada
Tu és minha estrada, meu guia, meu fim.
No grito que vem do teu povo,
Te escuto de novo, chamando por mim.
- Os anos passaram ligeiro,
Me fiz um obreiro do reino de paz e amor.
Nos mares do mundo navego,
E às redes me entrego,
tornei-me teu pescador.
- Embora tão fraco e pequeno,
Caminho sereno com a força que vem
de ti. A cada momento que passa
Revivo esta graça, de ser teu sinal aqui.

11. PELOS PRADOS E CAMPINAS
- 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 minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará.
- Nos caminhos mais seguros,
Junto d'Ele eu vou.
E pra sempre o Seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou.
Segurança sempre tenho em suas mãos.
- No banquete em sua casa muito alegre, eu vou.
Um lugar em Sua mesa me preparou.

