AGOSTO – 2020

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 03 a 09/08: Disse Jesus: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Atenção: Nos encontros que se seguem, inserimos novos refrões meditativos. São fáceis
de se aprender e estão disponíveis no You Tube. Eles nos ajudam a entrar no clima de
oração para a escuta atenta da Palavra de Deus.
Refrão meditativo: nº 1
Início: Neste mês de agosto, celebremos a vida missionária das vocações leigas,
religiosas e sacerdotais. Com alegria, invoquemos a Trindade de amor: Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: O anúncio do Evangelho é realizado através de tantas vidas
entregues à missão. Estamos nos Sessenta anos da Diocese de Nova Friburgo. Vamos
trazer presentes esses irmãos e irmãs que assumiram a sua vocação em nossa Igreja.
Oração: Deus terno e carinhoso, que nos dás a alegria de te chamarmos de Pai, ajuda-nos
a viver coo teus filhos e filhas partilhando entre nós tudo o que nos deste e esperando até
o fim em tuas promessas. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu confio em nosso Senhor. /
Com fé, esperança e amor; / Eu espero em sua palavra, hosana, / Ó Senhor, vem, me salva!
Evangelho: Mt 14, 22 - 33
Para partilhar com o grupo
“Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”
O Evangelho de hoje narra uma das histórias mais belas entre Cristo e seus discípulos.
Jesus forçou os discípulos a irem para o outro lado do mar, onde ficava a terra dos pagãos.
A barca simboliza a comunidade. Ela tem a missão de dirigir-se aos pagãos e de anunciar
também entre eles a Boa Nova do Reino que gera um novo jeito de viver em comunidade.
Mas a travessia é perigosa e demorada. A barca é agitada pelas ondas, pois o vento era
contrário. Apesar de terem remado a noite toda, falta muito para chegar à terra. Falta
muito para as comunidades fazerem a travessia para os pagãos. Jesus não foi com eles.
Ele queria que aprendessem a superar as dificuldades da vida juntos, unidos e fortalecidos
pela fé. O contraste é grande: Jesus orante junto de Deus na paz da montanha e os
discípulos meio perdidos lá embaixo, no mar revolto.
Também deve nos chamar atenção o fato de Jesus estar caminhando ao encontro deles,
mas não o reconheceram. Permaneciam com medo da ventania, contudo, Jesus os
encorajou, assim como ainda hoje nos fortalece dizendo: “Coragem! Sou eu! Não tenham
medo!” Ouvir a voz de Jesus é algo que acalma nossos corações e que deve nos conduzir
ao acalanto do coração para que a fé não permita que tenhamos medo das tempestades e

marés da vida, pois quando seguramos com firmeza a mão estendida do Deus que caminha
conosco somos encorajados a enfrentar os ventos contrários da nossa existência.
O canto diz: “Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e
vai!” As ondas do mar provocam medo e pavor. Era esta a situação em que se
encontravam os discípulos e discípulas na época de Mateus, boiando no mar da vida
dentro do barquinho da comunidade. Ninguém tem a possibilidade de controlar a força
das ondas a não ser Deus. Mateus relata a caminhada de Jesus sobre as águas para que as
comunidades não se assustem nem afundem como Pedro, mas tenham a firme convicção
de que em Jesus ressuscitado a força criadora de Deus as sustenta.
Como os discípulos de Jesus, as comunidades estavam numa travessia difícil e perigosa,
saindo do mundo fechado das observâncias e dos sacrifícios para o mundo aberto do amor
e da misericórdia. Também nós estamos numa travessia difícil para um novo tempo e uma
nova maneira de ser igreja, o que exige coragem e muita confiança. Precisamos abrir
nosso coração para ouvir Deus, segurar em sua mão e ter fé para seguir em meios às
tempestades do nosso tempo.
Vamos pensar um pouco: Vivemos em meio a uma Pandemia (talvez a pior do nosso
tempo); vivemos tempo de polarização, de disseminação de ódio entre as pessoas, de
ideologias contrárias ao projeto do Reino. Jesus estendeu a mão e encorajou a comunidade
que navegava à deriva por causa do vento das incertezas. Como nós, hoje, estendemos a
mão aos irmãos e irmãs que estão à deriva pela injustiça social, pela ganância e até mesmo
pela falta de fé em Jesus?
Preces da comunidade
1. Pela Igreja, para que diante das tempestades deste mundo, mantenha viva a chama da
fé e da esperança. Rezemos ao Senhor. R. Ouve-nos, Senhor!
2. Pelas nossas famílias, para que busquem viver como verdadeiras igrejas domésticas e
no testemunho da sua vocação para o amor. Rezemos ao Senhor
3. Pela nossa comunidade, para que, hoje e sempre, seja um celeiro de vocações e continue
ajudando com generosidade na construção do Reino. Rezemos ao Senhor
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: As Palavras de Jesus são inspiradoras para os nossos tempos:
“Coragem! Não tenhais medo!” Como podemos vivenciá-la?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor Jesus, amparo dos fracos, permanece conosco em toda a nossa vida,
sobretudo nos momentos de tempestades, como os que estamos vivendo em nosso país e
em nossas comunidades. Livra-nos do medo e ajuda-nos a confiar sempre em ti. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Deus da Paz nos abençoe hoje e sempre e nos auxilie na travessia pelos mares
bravios. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: No próximo encontro, faremos Memória de Nossa
Senhora da Glória ou Assunção. Sugerimos que o ambiente seja preparado com uma

imagem de Nossa Senhora junto à Palavra de Deus. Preparemos com carinho o encontro
dos Círculos Bíblicos.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 10 a 16/08: “Ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes”.
(Assunção de Nossa Senhora)
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, imagem de Nossa Senhora da Glória e
crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Neste encontro faremos memória de Maria elevada aos céus. A exemplo de Nossa
Senhora, humilde servidora da Palavra, iniciemos nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Este é o momento em que apresentamos para o nosso encontro
as situações, fatos ou pessoas que estão em nossa memória.
Oração: Ó Deus que fizeste Maria participar da Páscoa de Jesus, teu Filho, faze que todo
o teu povo passe das sombras da morte à claridade da tua luz. Dá-nos tua força para vencer
a humilhação de uma vida sem sentido e esperar sempre em tuas promessas. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Maria é elevada ao céu, /
Alegram-se os coros dos anjos.
Evangelho: Lc 1, 39 - 56
Para partilhar com o grupo
“É tempo de se preocupar com o outro”
O texto de hoje nos fala da visita de Maria a sua prima Isabel. As duas eram conhecidas
uma da outra. E, no entanto, neste encontro elas descobrem uma na outra, o mistério que
ainda não conheciam e que as encheu de muita alegria. Hoje também encontramos
pessoas que nos surpreendem com a sabedoria que possuem e com o testemunho de fé
que nos dão.
No texto que nos é proposto, somos chamados a refletir, sobretudo no Cântico de Maria,
onde percebemos que ela descobriu o mistério de Deus não só na pessoa de Isabel, mas
também na história do seu povo. Maria expressou a descoberta de que Deus está presente
em sua vida e na vida do seu povo.
Quando Lucas fala de Maria, ele pensa nas comunidades do seu tempo que viviam
espalhadas pelas cidades do império romano. Maria é, para ele, o modelo da comunidade
fiel. Descrevendo a visita de Maria a Isabel, ele ensina como aquelas comunidades devem
fazer para transformar a visita de Deus em serviço aos irmãos e irmãs.

A atitude de Maria frente à Palavra expressa o ideal que o Evangelho quer comunicar às
comunidades: não fecharem-se sobre si mesmas, mas sair de si, sair de casa, e estar atentas
às necessidades bem concretas das pessoas e procurar ajuda na medida das necessidades.
Sair de si e abandonar o egoísmo nos parece ser um dos grandes desafios do nosso tempo.
Como tem se tornado cada vez mais comum encontrarmos com pessoas que não se
preocupam com o próximo, desprezando o uso correto de máscara (usando no pescoço,
na orelha, ou até mesmo não usando...) colocando em risco não só sua vida como,
principalmente, a dos mais fragilizados, como os idosos...
Vamos pensar um pouco: Tenho abandonado minha vaidade, meu comodismo para correr
apressadamente a um modo de vida que se aproxima da prática do Evangelho que se
coloca a favor da preservação da vida ou sigo olhando apenas para o interior do meu
ventre, sem se importar com o que se passa ao meu redor?
Preces da comunidade
1. Por nossos pastores, o Papa Francisco, nossos bispos, padres e diáconos para que
perseverem no serviço de construção do Reino de Deus. Rezemos ao Senhor.
R. Intercede por nós, Virgem Maria!
2. Por nossas crianças, adolescentes e jovens para que obedientes na fé cresçam no amor
e fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor.
R. Interceda por nós, Virgem Maria!
3. Pelas famílias para que não deixem de dialogar com palavras justas para a compreensão
e o respeito mútuo. Rezemos ao Senhor
R. Intercede por nós, Virgem Maria!
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A Assunção de Nossa Senhora, nos recorda o compromisso a que
somos chamados na escuta e vivência da Palavra. Ela deve se tornar viva no testemunho
do Reino de Jesus em nossos dias. Vamos refletir sobre como podemos por em prática o
Evangelho de hoje?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Deus de bondade, bendito sejas, pela palavra que nos deste neste encontro.
Fortalece nossos passos vacilantes e completa em nós o que teu amor começou. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor da vida e da paz, nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora da
Glória: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: Neste ano, por conta da pandemia do Corona Vírus,
não realizaremos a Assembleia Diocesana dos Círculos Bíblicos. No entanto, seguindo as
orientações da CNBB, estudaremos através dos roteiros, o livro do Deuteronômio, com
iluminação bíblica "Abre tua mão para teu irmão" (Dt 15,11). Preparemos o nosso
próximo encontro.
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Encontro de 17 a 23/08: Disse Jesus: “Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a
minha Igreja
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: Irmãos e irmãs, como a Igreja viva pelo batismo para anunciar com alegria e
coragem o Reino de Jesus. No encontro com a Palavra que nos interpela, iniciemos: em
nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Vamos recordar a vida: Em nossos dias, percebemos muitos cristãos que se distanciaram
da Palavra o que dificulta agir como discípulos de Jesus. Vamos recordar essas ações ou
palavras que presenciamos e estão distantes do Evangelho.
Oração: Ó Deus, força dos fracos, tu unes o teu povo com o laço do teu amor. Dá-nos a
graça de viver os teus mandamentos e ter o coração sempre voltado para as tuas
promessas, e assim estarmos na alegria plena que Jesus, Teu Filho, veio nos trazer. Por
Ele, nós te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Tu és Pedro, e sobre esta pedra
/ Edificarei minha Igreja; / E os poderes do reino das trevas / Jamais poderão contra ela!
Evangelho: Mt 16, 13 - 20
Para partilhar com o grupo
“Quem é Jesus?”
O Evangelho de hoje, tradicionalmente chamado de confissão de fé de Simão Pedro,
apresenta-nos o desafio de Jesus dirigido a toda pessoa que deseja segui-lo, isto é, saber
quem Ele é para saber em quem acredita, a fim de decidir com convicção se permanece
ou não com Ele, assumindo todas as consequências e implicações dessa opção
fundamental. É impossível seguir com fidelidade o Mestre se não formos capazes de
responder a sua pergunta fundamental: “Quem dizeis que eu sou?” Respostas genéricas
não são suficientes para dar consistência à perseverança e à fidelidade, exigências
fundamentais para o seguimento, assim como uma vida dúbia também não dá testemunho
do Reino de Deus acontecendo entre nós.
Jesus ao perguntar aos discípulos sobre o conhecimento que tinham d’Ele não está
expressando uma ignorância de sua parte, mas quer lhes favorecer uma ocasião para que
tomem consciência daquilo que eles sabem sobre Jesus. Mais do que suprir a falta de
conhecimento de Jesus, hoje, temos a oportunidade de expressar com sinceridade a
verdade que acreditamos, ainda que não de forma acabada e perfeita, pois ainda há
caminho pela frente rumo à cruz, momento imprescindível para se chegar ao pleno
conhecimento de quem é Jesus e qual a sua missão. Respondendo e reconhecendo que
Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, explicitamos a única e suficiente razão para não
abandonar o Mestre.

No nosso encontro diário com o Senhor, numa perspectiva de dom gratuito do Pai,
fundamenta-se a comunidade de fé, a Igreja e sua prática de justiça. Sem a pedra da fé, a
construção é inconsistente, destinada à ruína. Mais uma vez se reafirma que a fé que
conduz ao Filho é um dom de Deus, mas é preciso tomar decisões que testemunhem essa
adesão de fé feita por pessoas concretas.
Vamos pensar um pouco: Como tem sido o meu testemunho de fé em Jesus? Muito
superficial e abstrato, ou consistente, verdadeiro e frutífero?
Preces da comunidade
1. Senhor, cuida com carinho do Papa Francisco, dos bispos, presbíteros, diáconos e de
todas as pessoas que tem a missão de guiar o teu povo, para que se doem inteiramente
pela causa do Reino. Nós te pedimos. R. Senhor, escuta o nosso clamor!
2. Senhor, ilumina as decisões de todos os governantes neste tempo de pandemia, para
que as ações sejam sempre em defesa da vida, da dignidade e da esperança para todos.
Nós te pedimos.
3. Senhor, acompanha as comunidades cristãs e dá a tua força para que sejam verdadeiras
casas de oração e de profetismo como comunidades eclesiais missionárias. Nós te
pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Os Círculos Bíblicos se caracteriza pela Palavra em conexão com
a vida e seus desafios. Por isso, se faz necessário o nosso compromisso semanal com o
que ouvimos e partilhamos. É o próprio Jesus quem nos propõe essa vivência. Então, que
atitude podemos extrair do Evangelho de hoje?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus da compaixão, que partilhaste conosco o segredo do teu amor e
nos fortaleceste com a tua energia de vida, acompanha nossos passos nesta semana para
que tenhamos a alegria de professar uma fé vigorosa em Jesus, o Messias, teu Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
Bênção: O Senhor Deus que nos escolheu e nos enviou, nos abençoe com o seu amor e
bondade: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Preparando o próximo encontro: Neste ano, por conta da pandemia do Corona Vírus,
não realizaremos a Assembleia Diocesana dos Círculos Bíblicos. No entanto, seguindo as
orientações da CNBB, estudaremos através dos roteiros, o livro do Deuteronômio, com
iluminação bíblica "Abre tua mão para teu irmão" (Dt 15,11). Preparemos o nosso
próximo encontro.
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Encontro de 24 a 30/08: Disse Jesus: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,
tome sua cruz e me siga

(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 9
Início: Irmãs e irmãos... iluminados pela Palavra de Jesus, façamos a opção por Ele e seu
Evangelho. Com a alegria de discípulos missionários, iniciemos juntos: em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 10
Vamos recordar a vida: Em nossa vida, são muitas as situações as quais precisamos
renunciar para seguir fielmente a Jesus. Vamos recordar e partilhar essas situações que
exigem de nós verdadeira renúncia?
Oração: Ó Deus, Criador de todas as coisas boas do mundo! Derrama teu amor em nossos
corações e faz-nos viver a comunhão contigo através de tua Palavra para buscarmos a tua
vontade sempre em tudo o que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Que o Pai do Senhor Jesus
Cristo / Nos dê do saber o espírito; / Conheçamos, assim, a esperança / À qual nos
chamou, como herança!
Evangelho: Mt 16,21-27
Para partilhar com o grupo
“A renúncia que nos humaniza”
O tema do seguimento é central em todos os Evangelhos. Trata-se de abandonar qualquer
outra maneira de se relacionar com Deus e com os outros, e entrar na dinâmica espiritual
que Jesus manifesta em sua vida. É identificar-se com Ele em sua entrega total aos outros,
sem buscar para si nada que possa ter resquício de poder e glória.
A oferta de Jesus é um chamado à liberdade: “se alguém quer me seguir”. Caminhar com
Ele liberta-nos da autossuficiência estéril e da centralidade em nós mesmos que nos fecha.
O seguimento de Jesus pede “descentrar-nos” de nós mesmos para sermos agentes do
novo e criadores de futuro.
“Renunciar a si mesmo” significa renunciar aquilo que nega a vida. Para ganhar a vida é
necessário perdê-la, e “perder a vida” significa “perder o eu”, ou seja, deixar de alimentar
o “ego”. Porque, de outro modo, quando vivemos para Ele, estamos perdendo a vida,
entrando na confusão e no sofrimento. A experiência verdadeira do seguimento de Jesus
só é possível se abrirmos mão do nosso ego, se não deixarmos que Ele determine a nossa
vida; se seguir Jesus serve apenas para aumentar o nosso ego, nos tornamos cegos e nos
perdemos.
Nesse sentido, a cruz deixa de ser um “peso morto”, ou seja, uma cruz vazia, sem sentido,
insensata. A cruz como peso morto fecha a pessoa em si mesma, no seu sofrimento e
angústia. Não aponta para o futuro, nem abre um horizonte de vida. Fazer o caminho
contemplativo junto a Jesus que leva à cruz da fidelidade ajuda-nos a romper com as
cruzes que nos afundam no desespero, nos fracassos, nos traumas das experiências
frustrantes. A sabedoria consiste em que nosso eu seja “crucificado” em lugar de ser dono
de nossa existência. E o crucificamos na medida em que tomamos distância dele, o
esvaziamos de toda soberba e de toda pretensão de poder e prestígio, de modo que não
tome conta das rédeas de nossa vida. Ao crucificá-lo, deixamos de viver para nós mesmos
e abrimo-nos à verdade de quem somos nós.

Vamos pensar um pouco: Temos visto tantas pessoas deixando que seu ego fale mais alto
que a coerência, o respeito e o amor ao próximo. É lamentável que ainda existam pessoas
capazes de olhar para o outro e perguntar: “Sabe com quem você está falando?” Apenas
porque exerce determinado cargo, porque possui determinado carro, porque possui certo
nível de escolaridade ou de dinheiro na conta bancária. Quanta soberba...
Preces da comunidade
1. Senhor, guia com a tua sabedoria toda a Igreja em comunhão com o Papa Francisco,
nosso bispo Dom Luiz, para que a alegria do evangelho chegue a todos os corações. Nós
te pedimos. R. Ouve-nos, amado Senhor.
2. Senhor, olha com bondade os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos
os profissionais da linha de frente no combate e tratamento do coronavírus, para que
permaneçam empenhados na defesa da vida. Nós te pedimos.
3. Senhor, sê a força e a luz de todas as pessoas que sofrem com a pandemia, para que
encontrem nos cristãos o apoio necessário e no poder público toda infraestrutura
necessária. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: À luz do que partilhamos em família, que compromisso podemos
assumir na vida pessoal e comunitária a fim de que não sejamos pedra do tropeço na
missão da Igreja?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, pela Palavra que acabamos de acolher, fortalece em nossos
corações a aliança do teu amor. Confirma a nossa fé para que nenhum sofrimento nos
impeça de perseverar no teu amor e servir ao teu reino em nossas comunidades. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor da Aliança nos fortaleça e nos envie em missão para atender às
necessidades de teu povo e nos abençoe hoje e sempre: em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11
Preparando o próximo encontro: Os nossos próximos encontros serão o estudo do livro
do Deuteronômio, proposto pela Comissão Bíblico-Catequética da CNNB para este ano
de 2020 com lema: “Abre tua mão para teu irmão” (Dt 15,11). Segundo as edições da
CNBB, “destaca-se no Deuteronômio a preocupação em promover a justiça, a
solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva, o estrangeiro. São leis humanitárias
encontradas também no Código da Aliança (Ex 20-23). O Mês da Bíblia deste ano nos
faz olhar para a realidade eclesial e social e está em sintonia com vários eventos e
situações.”
CANTOS E REFRÃOS

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

2. TE AMAREI
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.

4. IRMÃOS, VINDE À ORAÇÃO

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria
Bem perto de ti (2X)

O senhor fez em mim maravilhas,
Santo é o seu nome! (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. A BARCA
Tu te abeiraste na praia
Não buscaste nem sábios, nem ricos
Somente queres que eu te siga.
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
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

Irmãos, vinde à oração
Irmãos, vinde à oração
5. O SENHOR FEZ EM MIM
MARAVILHAS

-A minha alma engrandece ao senhor
E exulta meu espírito em Deus, meu
salvador.
-Porque olhou para a humildade de sua
serva,
Doravante as gerações hão de chamarme de bendita.
-O Poderoso fez em mim maravilhas,
E santo e o seu nome!
-Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que o temem;
-Manifesta o poder de seu braço,
Dispersa os soberbos;
-Derruba os poderosos de seus tronos e
eleva os humildes;
-Sacia de bens os famintos,
Despede os ricos sem nada.
-Acolhe Israel, seu servidor,
Fiel ao seu amor.
-Como havia prometido aos nossos pais,
Em favor de Abraão e de seus filhos
para sempre.

Amor que almeja seguir amando.
Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo, assim me chamas.
Junto a Ti, buscarei outro mar
Junto a Ti, buscarei outro mar
Junto a Ti, buscarei outro mar.

Glória ao Pai e ao Filhos e ao Espírito
Santo.
Como era no princípio, agora se sempre.
Amém!
6. COM MARIA EM DEUS
EXULTEMOS
Com Maria em Deus exultemos

Neste canto de amor-louvação:
Escolhida dentre os pequenos
Mãe-profeta da libertação (bis)
És a imagem da “Nova Cidade”
Sem domínio dos grandes ou nobres
O teu canto nos mostra a verdade
Que teu Deus é do lado dos pobres (bis)
Maria de Deus, Maria da gente
Maria da singeleza da flor
Vem caminhar vem com teu povo
De quem provaste a dor
És o grito do irmão bóia-fria
Neste América empobrecida
Espoliada com vil valentia
Do direito ao chão de sua vida (bis)

É missão de todos nós Deus chama, eu
quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz sigo a Jesus
Eu vivo pra amar e pra servir!
Eu sou como abelha na colméia
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou, sou profeta da verdade
Canto a justiça e a liberdade
Eu vivo para amar e pra servir!

És Maria de nossos caminhos
Solidários de tantas Marias
Coroadas de sangue e espinhos
Pela exploração noite e dia (bis)

9. MISERICORDIOSO É DEUS

És a força da nossa esperança
Ó Maria da fraternidade
No cansaço de nossas andanças
Guia os passos da real liberdade (bis)

10) QUEM NOS SEPARARÁ

Com as flores e o pão partilhados
Preparamos a mesa da história:
Da opressão, afinal, libertados
Cantaremos contigo a Vitória (bis)
7. INDO E VINDO
Indo e vindo Trevas e Luz
Tudo é graça
Deus nos Conduz!
8. É MISSÃO DE TODOS NÓS
O Deus que me criou,
Me quis me consagrou
Para anunciar o seu amor
Eu sou como chuva em terra seca
Pra saciar Fazer brotar
Eu vivo para amar e pra servir!

Misericordioso é Deus.
Sempre, sempre o cantarei.

Quem nos separará?
Quem vai nos separar?
Do amor de cristo
Quem nos separará?
Se ele é por nós
Quem será, quem será contra nós?
Quem vai nos separar do amor de
Cristo? Quem será?
Nem a espada ou perigo
Nem os erros dos meu irmãos
Nenhuma das criaturas
Nem a condenação.
Nem a vida
Nem a morte
Nem os anjos ou os principados
Nem o passado nem o presente
Ou futuro nem as potestades
Nem a altura
Nem o abismo
Tão pouco a perseguição
Nem a angustia, a dor, a fome

Nem a tribulação.
11. TOMADO PELA MÃO
Tomado pela mão com Jesus eu vou
Sigo-o como ovelha que encontrou o
pastor
Tomado pela mão, com Jesus eu vou
aonde ele for
Tomado pela mão com Jesus eu vou
Sigo-o como ovelha que encontrou o
pastor
Tomado pela mão, com Jesus eu vou
aonde ele for
Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo e
vem comigo
Onde tudo é mais formoso e mais feliz
Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo e
vem comigo
Eu, minha mão porei na sua e irei com
ele
Tomado pela mão com Jesus eu vou
Sigo-o como ovelha que encontrou o
pastor
Tomado pela mão, com Jesus eu vou
aonde ele for
Tomado pela mão com Jesus eu vou
Sigo-o como ovelha que encontrou o
pastor
Tomado pela mão, com Jesus eu vou
aonde ele for
Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo
Onde o Sol e as estrelas brilham mais
Eu te levarei amigo a um lugar comigo
Onde tudo é mais formoso e mais feliz

