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Sinopse:
O livro aborda a necessidade de se descobrir a verdade da vida através da espiritualidade e
dedicação à religiosidade, em especial entre o pessoal da terceira idade, naturalmente, não
desprezando esta necessidade em âmbito das famílias e da educação dos filhos desde a
mais tenra idade. Contém ensinamentos sobre a ordenação do canto religioso católico. Traz
205 letras com os cantos católicos mais cantados e conhecidos, bem como o link para
acessar o vídeo corresponde, permitindo ao leitor momentos de conversa com Deus,
através do canto religioso católico. Aos interessados em se aprofundar no assunto, oferece
links onde o leitor poderá acessar centenas de outros cantos católicos. Um tesouro que
permite orar cantando e o reencontro com a verdadeira paz e amor.
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Por que uma mensagem especial aos idosos na introdução deste livro?
Em razão de que a espiritualidade, o foco da atenção nos ensinamentos da
Bíblia, o aumento ou reencontro com a religiosidade, o encanto em ouvir os
cantos católicos e o interesse nos assuntos relacionados a Deus se
manifestam mais fortemente entre os idosos.
Uma simples observação nas missas e outros eventos religiosos pode
comprovar que a maioria dos presentes é formada por idosos.
E já me falaram que isto ocorre em razão do medo da morte e de seus
mistérios. Mas, eu, particularmente, não acho que é isto não!
Os idosos passaram por toda uma vida com as mais felizes e amargas
experiências, deram valores aos mais diversos assuntos que foram se
alterando, passaram pela fase o materialismo, do consumismo, da competição
no trabalho, de falsos prazeres.
Agora, com toda esta experiência acumulada e por conhecerem muito bem o
que é a vida, uma nova realidade se lhe apresenta pela frente que é a
espiritualidade e a religiosidade, uma vez que, o cansaço e o desânimo com
as coisas mundanas, parecem não mais satisfazer a sua alma.
A paz e tranquilidade, tão necessária e almejada nesta fase da vida, não são
mais encontradas nas rotinas e experiências impostas pela sociedade humana.
Assim, os idosos, quase que instintivamente, encontram um novo valor, um
valor mais verdadeiro e muito mais importante de sentido em sua existência,
na descoberta de uma maior espiritualidade, na dedicação à religiosidade e no
interesse em conhecer melhor seu Deus...
Entretanto, iluminado e feliz é aquele que descobre a importância da
espiritualidade, a dedicação à religião e a devoção a Deus, o mais cedo
possível.
Descobre a verdade da Palavra de Deus e sua importância para a vida...
E que teve a felicidade de ter pais que souberam transmitir este valor
espiritual aos seus filhos, desde a mais tenra idade...
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Veja o relato abaixo, constante do livro: “Se Pudessem Voltar no Tempo,
Estas 500 Pessoas não...” (do mesmo autor):

# 18 – Afastei-me da igreja e senti quanto isto foi prejudicial à minha
família...
Meus pais, infelizmente, não nos acostumaram a frequentar missas. Eles eram
comerciantes e trabalhavam dia e noite para garantir o sustento e suprir as
necessidades de uma numerosa família. Mas, quando completei nove anos, a
minha escola, em conjunto com a Igreja São Judas Tadeu, organizou a
primeira comunhão de nossa turma.
Antes desta cerimônia, a classe tinha que participar de aulas de catecismo que
se realizavam no salão paroquial, junto com dezenas de outras crianças. As
aulas eram ministradas pelo rigoroso e inclemente padre Clemente.
Era um padre de expressões sérias, falava alto e tomava o catecismo com
muito rigor. Após as aulas de catecismo, a igreja passava filmes, geralmente
de Tarzan, Nyoka (uma Tarzan feminina) e O Gordo e o Magro. E as crianças
não gostavam de perder as aulas de catecismo para não perder os filmes!
E o Padre Clemente, ao final da aula, corria o salão com um ar austero,
procurando crianças para responder perguntas sobre o catecismo. Confesso
que eu ficava apavorado nestas horas. Por quê? Porque as crianças que não
sabiam responder as perguntas eram colocadas na frente do salão paroquial
de costas para a tela e, assim, não assistiam ao filme.
Hoje esta prática pode até ser considerada não recomendável, mas era o rigor
da educação que as crianças tinham naquela época. Mas, não fiquem mal
impressionados com o padre Clemente. Ele era um bom padre.
Naquele tempo, estamos falando dos idos de 1950, a educação das crianças
marchava ao ritmo do rigor, respeito e disciplina. Havia rigor na educação
pelos padres, pais, professores, avós. Eles impunham o respeito e tinham o
respeito.
E lá ia o padre Clemente circulando pelo salão, apontando para uma criança:
“Você! Quais são os 7 pecados capitais?”. “Você! Quais são os 10
mandamentos da lei de Deus?”. “Você! Quais eram os nomes dos apóstolos?”.
“Você! Qual foi o imperador que condenou Jesus à crucificação?”.
.
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Eu abaixava a cabeça quando o padre Clemente passava pelos corredores do
salão paroquial para não ser notado. Nada feito! Ele fazia as perguntas
exatamente para as crianças que assim procediam. Uma vez fui parar na
frente do salão e lamentava perder o filme. Eu esquecera o nome de um dos
três reis magos! Melchior havia traído minha memória!
O filme Tarzan era um seriado e a continuidade do último capítulo tinha me
deixado muito aflito e curioso em acompanhar como o Tarzan escaparia de
uma situação de grande perigo. Mas, na maioria das vezes, o padre Clemente
relaxava o castigo e, logo após o início do filme, liberava as crianças
castigadas.
Assim, pude ver o Tarzan vencer a luta contra um feroz leão! Fiquei aliviado!
Após minha primeira comunhão, eu passei a assistir missas todos os domingos
e me sentia muito bem com isto. Entretanto, ao me casar e ter filhos, uma
prioridade se estabeleceu em minha vida – dar foco no meu trabalho,
progredir na empresa, elevar o padrão social da família.
As missas de domingos ainda estavam presentes na rotina da minha família.
Mas, com o passar do tempo, nossa presença foi rareando até que deixamos
de lado este hábito cristão. Assim, meus filhos cresceram da mesma forma
que eu cresci – sem ver nos pais o exemplo de religiosidade. E isto não foi
bom para a nossa família e para a complementação da educação moral e
espiritual deles.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu não... abandonaria minha rotina de
levar a família para assistir as missas todos os domingos. Isto nos levou a dar
um valor maior ao lado material da vida, em detrimento do valor espiritual
que a religião assegura. Meus filhos hoje são relativamente apáticos aos
assuntos religiosos e eu sinto que isto faz falta na vida espiritual deles.
Uma mensagem especial aos idosos!
Portanto, seja bem-vindo à Terceira Idade!
Passar por tantos desafios, frustrações, ameaças e problemas e conseguir
chegar à velhice não era um grande objetivo seu? Pois é, você conseguiu! A
velhice chegou! E agora?
.
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Algo que parecia tão longínquo no tempo, finalmente aconteceu. Aposentado
e inativo, você se depara agora com uma situação anterior de ‘sem tempo
para nada’ para outra de ‘com tempo para tudo’.
E o que fazer?
Aprender como envelhecer com inteligência e conseguir conviver feliz com
outras pessoas e sobreviver nesta fase de um novo aprendizado na vida. Ao
contrário que muitos pensam, este aprendizado vai exigir de você todo o
talento, capacidade, habilidade, sabedoria e experiência acumuladas ao longo
de sua vida.
Somente o fato de envelhecer vai lhe garantir compreensão, aceitação,
atenção, cuidado e carinho dos que o cercam. Mas, talvez, não a nível que
você esperava! Ao contrário, o seu comportamento nesta nova fase de sua
vida é que será um fator determinante para lhe garantir a conquista e
manutenção de amizades e a sua permanência feliz e tranquila em família.
Eu pude constatar, por outro lado, que muitos outros idosos mantinham boas
amizades e uma relação amistosa com os seus familiares e eram tratados com
atenção e carinho. E, nestas situações, se podia confirmar a flexibilidade que
demonstravam e suas maneiras de ser que não conflitavam com os agora
‘donos’ da casa. Isto graças a um comportamento adequado e positivo!
Este comportamento demonstrava que eram pacientes, cordatos, não
ciumentos, respeitadores da nova hierarquia da casa, atenciosos, prestativos,
não se intrometiam em assuntos que não lhes diziam respeito, tinham sempre
um jeito amável de ser e um sorriso a dar. Pude, assim, descobrir que a
maioria das pessoas não se prepara para a velhice. Elas deixam as coisas
acontecerem e acreditam que o simples fato de terem dedicado uma vida
inteira para criar e educar seus filhos, e muitas vezes até os netos, dá-lhes o
crédito e a segurança de um carinho, respeito, atenção, proteção e cuidado
até o fim de suas vidas. Ledo engano! Isto pode ser até verdade para uma
minoria. Porém, não é o que se confirma para a maioria de nossos idosos.
Na verdade, as pessoas parecem se dar conta que realmente envelheceram
quando se aposentam. Antes disto, enquanto estão na ativa mesmo
trabalhando até uma idade mais avançada, as pessoas não têm tempo para
perceber que envelheceram, apesar de que todos à sua volta já constatarem
isto e, não raras vezes, as aconselham a parar e desfrutar da vida.
.
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Outra constatação, que deve merecer a atenção e preocupação de todos, é
como a vida passa rápido.
Basta fazer esta pergunta a qualquer idoso que encontrar pela frente. As
respostas, com certeza, serão algo assim: ‘Meu Deus, como o tempo voou!’,
‘Muito rápido, parece que foi ontem que casei e tive o meu primeiro filho!’, ‘A
vida passou e nem me dei conta!’, ‘Passou como um vento!’. Assustador, não?
E sabem por que a vida passa rápido? Porque temos pressa de envelhecer!
Parece paradoxal, mas não deixa de ter um fundo de verdade.
Temos pressa em sair do berço e engatinhar. Engatinhando, temos pressa de
andar. Andando, temos pressa de correr. E esta nossa corrida em direção à
velhice tem o pleno apoio de nossos pais. Eles torcem para nos ver na escola.
Na escola, eles torcem para nos ver formados. Formados, eles torcem para
nos ver casados. Casados, eles torcem para que nasçam seus netos.
E nós continuamos nesta louca corrida em direção frenética à velhice.
Formados na escola, apressamo-nos em trabalhar. Trabalhando, competimos
e lutamos no ambiente de trabalho para ganhar promoções e aumento de
salários. Elevando nosso poder aquisitivo, compramos mil e uma coisas nos
comprometendo com despesas que vão nos infernizar uma vida toda para
pagar. Por fim, não vemos a hora de ver nossos filhos formados e
independentes para que possamos, enfim, curtir a vida e usufruir o que
ganhamos e conseguimos acumular. Quando? Quando a velhice chegar!
Assim, ela chega a um piscar de olhos!
E a razão para isto, em minha opinião, é que as pessoas não vivem o presente
minuto a minuto e não se contentam com o que têm. Assim, os mais jovens
estão sempre no futuro e com crescente pressa de atingir seus objetivos cada
vez mais ambiciosos, esquecendo-se de curtir a plena energia as dádivas e as
graças do presente. Já os velhos estão sempre no passado e, igualmente,
não aproveitam como poderiam os minutos preciosos e finais do presente. No
decorrer de nossas vidas aprendemos a administrar os sonhos e as
conquistas. Na velhice temos que aprender a administrar nossas perdas e
frustrações!
A aposentadoria é um processo de aprendizado na vida e muito mais
complexo do que a princípio nos parecia. É uma fase para se resgatar valores
perdidos e esquecidos...
Faça a felicidade das pessoas que o rodeiam e seja feliz você mesmo! Esse é
o princípio para que sua vida seja significativa e saudável. Cuide-se antes de
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qualquer coisa! Você é o seu maior patrimônio. Aproveite esta rara existência
que, por enquanto, você tem à sua disposição!
E os idosos? Será que todos gostariam de voltar ao passado, serem jovens e
começarem tudo de novo? Você pode não acreditar, mas não são todos que
responderiam ‘sim’. Talvez, a maioria responderia ‘não’.
Vejam a surpreendente resposta verdadeira de um idoso:
Naturalmente toda a pessoa com certa idade gostaria de poder voltar ao
seu tempo de juventude. Mas, não é o meu caso. Durante minha vida eu tive
que lutar muito, competir com pessoas poderosas, crescer na vida à custa de
muito esforço, sofrimento e dedicação no meu trabalho e, em muitas vezes,
até tendo que enfrentar humilhações para aprender. Tive que abandonar a
família para, paradoxalmente, sustentar e proteger a própria família. Não, não
gostaria de passar por tudo isto novamente. A minha fase agora é, talvez, a
melhor fase que estou vivendo em toda a minha vida, apesar dos problemas
de saúde que o tempo, infelizmente, premia os mais idosos. O velho, Ricardo,
é um vencedor, uma pessoa de sucesso e é assim que dever ser visto pelos
mais jovens. Eles já chegaram lá, venceram os obstáculos da vida e
continuaram mantendo a própria vida. E não foram poucos os obstáculos.
Passaram pelos riscos da violência, das doenças, passaram por depressões e
frustrações. É assim que eu me sinto. Hoje eu estou mais tranquilo, sinto-me
feliz e em paz comigo mesmo. Deixei para trás todo o lixo inútil que eu
mantinha em minha mente e que me davam paradigmas errados de vida. Se
um problema antes me estressava ao extremo, hoje eu encaro um problema
com serenidade e tranquilidade. Durmo bem. Sinto-me seguro.
Definitivamente, não gostaria de voltar atrás e passar por tudo novamente.
Estou usufruindo a paz que somente a sabedoria, conquistada através de
muitos anos de vida, dá. E é esta sabedoria que eu e muitos velhos
procuramos transmitir aos mais jovens. Mas, na maioria das vezes, é
infrutífero. O jovem quer passar por suas próprias experiências, por mais
dolorosas que sejam. Assim, a sabedoria dos mais velhos nem sempre, ou
quase sempre, não é bem vinda.
A maior sabedoria que alguém pode demonstrar ao envelhecer é saber viver
cada dia que Deus lhe permitir viver. Assim sendo, procure participar, trocar
experiências, enriquecer os seus conhecimentos, atualizar as suas
informações. Uma mente ativa ajuda no retardamento dos efeitos do
envelhecimento. Nunca deixe de curtir a vida e as coisas boas que ela lhe
oferece porque a velhice chegou. Sua vida é um histórico de muitas
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realizações e sucessos. É hora agora de esquecer as frustrações e fracassos,
que com certeza foram menores, e curtir sua vida da forma mais natural
possível.
A vida é uma longa peça teatral onde, a cada etapa, abre-se uma cortina e
nos mostra novas realidades. E já vimos muitas cortinas se abrirem em nossa
existência e, em cada fase, mudamos nossos conceitos, quer quanto às ideias,
quer com relação às pessoas, à medida que novas realidades se nos
apresentaram pela frente. A cada dia, acrescentamos novas paisagens e
novas cores, de acordo com as realidades que vamos descobrindo. Estes
novos ambientes que vamos encontrando nesta fase da vida não acontecem
de repente. Eles vão surgindo de forma natural no decorrer da vida e vamos
nos enquadrando às novas realidades, modificando nosso modo de ser. E isto
querendo ou não!
O segredo do saber envelhecer é conservar a autoestima, o amor pela vida, o
entusiasmo em fazer as coisas novas, alimentar sonhos, ocupar a mente
positivamente, mantendo sempre o interesse por nós mesmos e pelos outros
que nos rodeiam. Dizem os geriatras que as pessoas devem fazer exercícios
físicos e mentais em todas as fases desta nova vida, cuidando do corpo com
uma alimentação sadia, exercitando-se com algum trabalho ou ações que lhes
deem um sentido de utilidade.
Assim, é evidente que, com o avançar da idade, você deve se preparar e estar
disposto a enfrentar uma evolução. E esta evolução vai determinar mudança
de hábitos, formas de se comportar, vestir, relacionar, ocupar o seu tempo,
pensar. É um conselho importante - não se afaste dos jovens! Eles são fontes
de energia, alegria de viver, crescimento pessoal e mudanças. Cultive
amizades com pessoas jovens e transforme esta amizade em um verdadeiro
tônico da juventude para você.
Você sempre viveu com garra e entusiasmo toda a sua vida e prove agora na
velhice que você vai ser coerente neste mesmo sentido.
Viva intensamente cada dia valorizando tudo e todas à sua volta. Lembre-se
sempre que a velhice é um processo de aprendizado contínuo como foi em
toda a sua vida. Eduque-se diariamente para a velhice conhecendo-se melhor,
explorando suas qualidades, discernindo os atos pessoais certos e errados,
continuando aprender com os erros. A vida se renova a cada dia. Você precisa
acompanhar esta renovação. Torna-se velho quem não acompanhar este
processo de renovação, qualquer que seja a idade.
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Faça planos, sonhe com objetivos, lute por ideais de uma sociedade melhor,
livre-se do lixo que acumulou em sua mente de tantos ressentimentos e
humilhações, aprenda a perdoar com sinceridade. Desenvolva o prazer de
conversar, viajar, conhecer lugares novos e pessoas diferentes. Seja generoso
com todos, desenvolva sentimentos de gratidão por tudo que Deus e a vida
lhe deram. Qual é o idoso que não repete diariamente a frase: ‘No meu tempo
sim é que era um tempo bom!’. À medida que nos tornamos mais velhos a
nossa tendência é de nos referirmos constantemente ao passado. Mas, quer
um conselho? Procure não viver muito do tempo passado. Seu tempo é hoje,
agora! Acredite firmemente que o seu melhor tempo está por vir nos dias que
se seguirão.
O mundo do hoje e agora pode lhe oferecer maravilhas e muitas coisas boas.
Não perca esta noção. Esta é a sua nova realidade, não o tempo que já
passou. A velhice é tempo para contemplação, deslumbramento, silêncio,
despojamento de bens materiais e enriquecimento de bens espirituais. É
tempo de oração.
É tempo que já aprendemos nos dominar a nós mesmos. A solidão será sua
amiga mais íntima e constante na velhice! Na solidão, nós nos sentimos
aborrecidos e nos isolamos para refletir, pensar em tudo e em todos e,
principalmente, para se encontrar com a gente mesmo, redefinindo rumos,
comportamentos, relacionamentos. Isto é natural nesta fase, uma vez que
precisamos de um tempo para entrar em novas sintonias e fazer um balanço
de nossa vida.
Mas, lute com todas suas forças para não se entregar totalmente à solidão.
Procure conviver com as pessoas e usufruir desta vida tão bela que a natureza
e as graças de Deus estão lhe oferecendo diariamente.
Espiritualidade, religiosidade e reencontro com Deus
As pessoas exercem sua espiritualidade no grau mais elevado de sua vida
quando atingem a terceira idade e se tornam idosos. Nesta fase elas têm
muito mais tempo para se dedicarem a Deus, a experiência adquirida que os
prazeres materiais não tiveram a importância que acreditavam ter, a
maturidade para entenderem que as alegrias dos relacionamentos sociais nem
sempre lhes trouxeram paz de espírito. Assim, é no refúgio da igreja que as
pessoas idosas se sentem mais amadas, é na igreja que afetivamente as
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pessoas idosas se encontram, é através da oração que elas mantêm um
diálogo amistoso com o Pai.
Na terceira idade as preocupações materiais ficam em segundo plano e é a
idade em que mais se valoriza os dons espirituais, que os fortalecem e os
enriquecem, deixando para segundo plano o que para eles de alguma forma
se tornaram menos importante, as coisas materiais. Assim, não basta estar
incluído no contexto social, ter boa saúde física e mental. É absolutamente
imprescindível ter uma conexão com Deus. Você nunca se perguntou: Quem
sou eu? Quais os propósitos de minha existência? Qual a minha verdadeira
missão? Respostas a estas perguntas você somente terá à medida que tiver fé
e buscar refúgio na oração e na adoração a Deus.
A nossa espiritualidade, aliada à experiência e sabedoria que acumulamos em
vida, nos torna pacientes e tolerantes nos questionamentos dos mais jovens e
inexperientes, no enfrentamento dos desafios desta fase da vida e da
aceitação da realidade de novos valores que a sociedade impõe aos idosos.
Estaremos sempre prontos a oferecer nossa prudência, nossa sabedoria
madura, ajudando-os nas descobertas dos caminhos e verdades da vida. A
espiritualidade na terceira idade dá o tom para uma velhice tranquila e
saudável. Todos nós sabemos que essa etapa da vida requer dos idosos
aptidões e habilidades que lhes permitam integrar-se à sociedade em
condições e situações diferentes de sua nova realidade.
A fé nos dá a perspectiva de uma vida eterna, de um mundo melhor e sem
sofrimentos, uma recompensa de uma vida, dando-nos um suporte para que
possamos envelhecer condignamente. A religiosidade nos dá a crença de que
nada ocorre ao acaso e que tudo o que acontece na vida é determinado pelo
poder superior de Deus. A fé em Deus e a oração nos protegem nos aspectos
de saúde, econômico e pessoal, dando-nos paz e conforto em todas as horas
de alegria e de dor. A crença religiosa estimula e cria uma energia protetora
contra nossos males e ameaças.
A religiosidade é reconhecida como um fator essencial para a saúde
psicológica dos idosos, propiciando melhor sensação de bem-estar, satisfação,
segurança, esperança e felicidade.
Os idosos tendem a procurar sentido e motivação para a vida, já que
perderam o papel produtivo na sociedade. Eles precisam de novos objetivos
para viver e a religiosidade se mostra um caminho iluminado para dar sentido
a uma existência saudável. A fé em Deus, a oração, nos ajuda a conviver
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harmoniosamente com as perdas naturais desta fase da vida e com as
situações estressantes, possibilitando-nos aceitar e compreender as
dificuldades da vida. Pesquisas mostram que até 80% dos idosos que não são
sofrem de depressão possuem compromissos com alguma crença ou religião e
desenvolveram um bom nível de espiritualidade.
A fé nos dá o poder do perdão, do arrependimento, de gratidão a todas as
graças da vida concedidas por Deus. Nós os idosos devemos assumir nossa
grande missão de modelos de sabedoria para todos, temos uma compreensão
mais ampla da pessoa humana, somos seguros quanto ao verdadeiro valor
das coisas e merecemos viver e ser felizes. Através do idoso se pode
compreender e conhecer a compreensão do mundo que nos cerca, aprende-se
a descobrir mistérios profundos de amor, de dor, de lágrimas, de felicidade.
Enfim, nós somos os detentores da experiência e da sabedoria de vida.
Podemos nos transformar em uma fonte aonde os mais jovens e inexperientes
venham saciar a sede por sabedoria e experiência.
A religião é a instituição humana mais antiga e duradoura. A religião, através
da fé em Deus e da oração, reduz a ansiedade existencial, dando um sentido
à vida pela fé na vida eterna. A religião oferece esperança, alívio e caminhos
para as pessoas enfrentarem a dor e o sofrimento. Ilumina-nos nas soluções
dos conflitos, potencializa nossa força espiritual e mental, estabelece
orientação moral, promove união social e saúde mental, nos indica a verdade
dos valores espirituais e não materiais, nos torna bondosos e de coração
gentil. Enfim, a igreja nos recebe como verdadeiros filhos de Deus. Você está
em uma idade excelente para se aprofundar ainda mais no estudo do
Evangelho. As igrejas evangélicas e católicas promovem cursos de estudos
bíblicos. Esta é uma oportunidade para você. Procure a igreja de sua devoção
e matricule-se! Para os idosos impedidos de uma locomoção com facilidade, a
TV oferece os programas religiosos de vários cultos e em vários horários.
.
Portanto, meu velho e querido amigo, creio que não há conselho mais
importante para nós idosos que este! Ore! Ore todos os dias! Frequente a
igreja ou culto de sua vocação. Todos são bons e têm boas mensagens!
O canto católico
Entretanto, este livro não se destina aos idosos, somente. Ele é dirigido a
todos os cristãos que gostam de ouvir os cantos católicos e deles se
beneficiarem com ensinamentos de fé e devoção.
.
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"Quem canta reza duas vezes". Quanta sabedoria nesta famosa frase de Santo
Agostinho. A oração é importantíssima na vida cristã. Por meio da oração, o
cristão entra em contato com Deus e nutre a sua alma. E cantar é rezar, é
celebrar a liturgia numa atitude de adoração, de louvor a Deus de quem tudo
depende.
A liturgia privilegia a palavra, atualiza a comunicação entre Deus e o homem.
Por isso, a leitura pública e em voz alta das leituras e orações litúrgicas é o
modo mais apto para expressar o diálogo entre a Igreja Esposa e Cristo
Esposo.
Na liturgia, Deus fala ao Seu povo e Cristo continua a anunciar o evangelho.
Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração!
Cantar, em vez de só recitar, as leituras e orações litúrgicas reforça sua
capacidade comunicativa e até mesmo, em algumas ocasiões, o canto chega a
ser uma oração em si mesma.
Funções do canto litúrgico:
São várias as funções do canto e da música litúrgica. Citamos, principalmente,
três:
- É uma expressão poética. Por meio do canto, como dissemos antes, a
palavra pode chegar a ter uma força comunicativa muito maior, ganhando
expressividade e beleza.
- Cria um clima festivo e comunitário. Sendo o canto uma expressão do
interior do homem que lhe toca no seu mais íntimo e profundo, contribui para
liberar sentimentos escondidos e reservados e tira as pessoas do
individualismo, para criar um sentido de alegria comum e uma sintonia.
- O canto tem, além, uma função ministerial e sacramental. A música sacra
está em função da liturgia para ajudar a assembleia a expressar e realizar
duas atitudes internas para depois, transformá-las em vida.
Características da música sagrada
Usamos aqui o termo música sagrada referindo-nos à música usada no culto.
Podemos identificar algumas características conforme estas funções
antropológicas e litúrgicas.
.
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O canto deve ser santo. Isso não quer dizer só rejeitar o que há de profano,
mas assumir o caráter consagrado. Será santo o canto que se integra com a
ação sagrada, usando os textos litúrgicos e expressando melodiosamente o
significado destes textos.
Será bom o canto não só se conserva a perfeição técnica da música, mas
quando consegue significar a realidade boa e perfeita do culto. Pelo canto
conhecemos e experimentamos a bondade mesma de Deus.
O que a Igreja busca com a música não é só o prazer estético, mas a elevação
espiritual que ajuda tanto à alma a chegar, através da ordem sensível, à
ordem da graça. Por isso a Igreja estima tanto o canto gregoriano e o canto
polifônico clássico, que criam um clima propício à oração.
Por todos estes motivos é importante sempre que o canto seja idôneo para a
liturgia e, como os objetos litúrgicos, sirva o esplendor do culto com dignidade
e beleza.
Uso dos instrumentos
Durante os primeiros séculos da Igreja, diferentemente dos judeus e pagãos,
não usou instrumentos musicais no seu culto. O motivo talvez fosse à
prudência pelas fortes perseguições ou pela associação ao profano e sensual,
dado que os romanos usavam o órgão no teatro e no circo.
Com as invasões bárbaras ao Império Romano o órgão caiu em desuso. Em
757 o imperador bizantino Constantino V doou um órgão ao rei franco Pipino
(pai de Carlos Magno), quem não hesitou em coloca-lo em uma Igreja.
Desde então o uso do órgão começou a difundir-se e a Igreja privilegiou seu
uso como instrumento mais idôneo para a celebração.
Mesmo que se privilegie este instrumento, não se excluem os demais. É
preferível, porém, que acompanhem sempre os cantos e não seja só música
instrumental. Compete à Conferência Episcopal aprovar os instrumentos aptos
para a liturgia.
Santa Cecília é considerada a padroeira da música porque, conforme a ata dos
mártires, enquanto caminhava ao seu martírio entoava cantos no seu interior.
Que assim também seja a nossa vida, um contínuo entoar louvores a Deus no
nosso interior adorando-o e rendendo-lhe graças.
.
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Frase do cardeal brasileiro dom Paulo Evaristo Arns que assim definiu a arte
musical: "A música, que eleva a palavra e o sentimento até a sua última
expressão humana, interpreta o nosso coração e nos une ao Deus de toda
beleza e bondade".
A música na missa
Canto de Entrada:
Este deve ser um canto de procissão do celebrante até o altar, que estimule a
assembleia a participar da celebração com alegria e sentir que não só o
sacerdote sobe ao altar, mas Deus que toma conta de toda a Igreja e deve
terminar assim que o celebrante estiver pronto para a saudação inicial.
Ato penitencial:
Este canto estimula o povo a invocar o perdão de Deus em comunidade. O
canto de perdão deve ser uma súplica em forma de canção, mas ao mesmo
tempo a certeza de que Deus já está nos perdoando naquele momento. Deve
ser cantado com muita emoção e respeito e é aconselhável que não seja
muito longo.
Hino de louvor:
É um agradecimento a Deus por todas as maravilhas que Ele faz em nossas
vidas. É um hino de glória à Santíssima Trindade e deve ser cantado com
muita alegria por toda a assembleia, com bastante animação e
acompanhamento de instrumentos como a bateria, dizendo na letra o louvor
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Salmo responsorial:
Este deveria ser um canto sempre cantado e nunca pronunciado nas
celebrações eucarísticas. Pode se interpretado por um solista e o refrão
sempre cantado pelo povo. É um canto de resposta à primeira leitura e sua
entonação varia de acordo com o momento do salmo. Se o salmo for de
agradecimento, indica-se um tom maior. Se for um salmo de súplica, indica-se
um tom menor.
Aclamação ao Evangelho:
.
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É palavra de Jesus que vem até nós e devemos recebê-la cantando com muita
alegria, palmas e mãos para o alto. Nem sempre os cantos de aclamação
contém o famoso ALELUIA, mas a alegria em ouvir Jesus falar para nós não
pode faltar. Deve ser cantado por toda a Igreja e acompanhado por todos os
instrumentos do ministério de música.
Ofertório:
Este canto pode ser de entrega da nossa vida sobre o altar. Pode ser um
canto que relate o sacrifício de Jesus por todos nós ou, simplesmente, um
canto de agradecimento a Deus, interpretado por um solista, devendo acabar
assim que o celebrante terminar a preparação do altar.
Santo:
Este é um dos cantos mais importantes da missa, pois exalta a santidade do
nosso Deus e relembra "aquele domingo" quando Jesus era recebido com
louvores, palmas, cantos e ramos em Jerusalém e gritos de "HOSANA AO
FILHO DE DAVI!". Devemos cantar da mesma maneira com muitas palmas e
bastante alegria, acompanhadas de todos os instrumentos. Alegria, músicos
de Deus!
Consagração:
Alguns celebrantes gostam que se cante um canto de adoração e meditação
após a consagração do Corpo e Sangue de Cristo. Deve ser um canto suave,
quase sussurrante, com acompanhamento apenas de poucos instrumentos,
como violão ou teclado. Este deve ser bem curto e previamente combinado
com o sacerdote.
Amém:
Vem após a doxologia que só é rezada pelo celebrante e deve ser bastante
animado ao som de todos os instrumentos, cantado por toda a assembleia.
Pai Nosso:
Deve ser cantado apenas se for um costume da comunidade e com aprovação
do celebrante. Os instrumentos devem ser apenas acompanhantes para que
toda a igreja participe cantando.
.
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Abraço de Paz:
É o canto da alegria e do amor, quando distribuímos a paz que o próprio
Jesus nos deu com muitos abraços! Deve ser um canto que fortaleça a
amizade e a união de todos na Igreja com bastante entusiasmo e
acompanhado por todos. É a paz em forma de música!
Cordeiro de Deus:
Se estiver de acordo com a aprovação do celebrante, o Cordeiro de Deus pode
ser cantado como um findo suave de reverência e respeito. Lembre-se que
este canto não faz parte do canto do Abraço de Paz e deve ser executado a
partir do canto Cordeiro de Deus, já nos preparando para a comunhão.
Comunhão:
Este canto deve ser cantado por toda a comunidade e deve ter no seu
conteúdo a importância de estar em comunidade e de receber o Corpo e o
Sangue de Cristo. Serve como uma força que nos impulsiona ao encontro com
Deus. É a força de Deus!
Ação de Graças:
Após um momento de silêncio e oração, o canto de ação de graças vem em
forma de agradecimento a Deus, que já está dentro de nós. Pode ser
interpretado, com suavidade, por um solista, como uma oração. Pode-se
homenagear Nossa Senhora ou invocar o Espírito Santo neste canto.
Final:
É o canto onde o povo é estimulado a evangelizar pelo mundo e voltar mais e
mais vezes à casa do Senhor. Se possível, sua letra deve conter o tema da
missa do dia ou uma letra que reforce em nós o compromisso com a
evangelização. Deve ser bastante animado e levar a todos a vontade de voltar
no próximo domingo.
Liturgia e música
Em um de seus artigos sobre liturgia e música, o então Cardeal Ratzinger
citou e comentou uma reflexão de Mahatma Gandhi:
.
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“No mar vivem os peixes – e são mudos; Os animais, na terra, gritam; Mas os
pássaros, cujo espaço vital é o céu, cantam. O homem, porém, participa de
todos os três: tem em si a profundidade do mar, o peso da terra e a altitude
do céu e por isso lhe pertencem também todas as três qualidades: o silêncio,
o grito e o canto.”
O homem, porém, distanciando-se de Deus, percebe apenas sua parte terra,
gritando o tempo todo, querendo transformar tudo em sua terra. Eis, então, a
importância da liturgia e do canto, que estão intima e intrinsecamente ligados,
que nos religa a Deus, eleva os corações, rompe com a materialidade da vida
humana e conecta os nossos corações acima da banalidade.
O Canto está presente na história da salvação desde o Antigo Testamento,
presente na vida do Povo de Israel, a Bíblia está cheia de referências a este
fato e o mais evidente deles são os Salmos, que foram feitos para serem
cantados, não lidos, os Salmos são um importante testemunho da forma com
que o povo louvava a Deus. Assim, como no Novo Testamento, encontramos
várias passagens referentes ao canto e aos salmos.
Herdeiros desta tradição, mantemos o canto como parte de nossa liturgia, do
serviço sacro, passando por diversas fases como a do canto gregoriano, da
polifonia e até aos nossos dias nas mais diversas formas e estilos musicais.
Cantar com arte
Dos tempos antigos temos o provérbio: “Quem bem canta, reza duas vezes”.
Este é um provérbio deturpado, pois muitos se esquecem do bem. Não basta
cantar, devemos cantar com arte e leveza, para que nossos corações possam
se elevar os céus.
O Papa Bento XVI, falando da “Arte ao serviço da celebração” lembra: “Como
todas as expressões artísticas, também o canto deve estar intimamente
harmonizado com a liturgia, colaborar eficazmente para o seu fim, ou seja,
deve exprimir a fé, a oração, o enlevo, o amor por Jesus presente na
Eucaristia”.
João Paulo II, também nos deixou uma reflexão a respeito: “… há de ter a
preocupação com a qualidade do canto sacro, tanto no que se refere aos
textos quanto às melodias” e em seu Quirógrafo sobre música sacra nos diz:
“Não pode existir uma música destinada à celebração dos sagrados ritos que
não seja, antes, ‘verdadeira arte’…”.
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Cantar com arte é dizer bem o texto, é respeitar o ritmo da frase, respeitar o
ritmo e a dinâmica das palavras, respeitar o andamento dos cânticos em seus
momentos adequados. É respeitar a afinação e a música como foi escrita.
Cantar com alma
Cantar com alma é fundamente, é contar com fé, ânimo e convicção, como diz
o salmo 32 “Cantai-Lhe um cântico novo, cantai-Lhe com arte e com alma”.
Diz-nos Santo Agostinho:
“Cada qual pergunta como há de cantar ao Senhor. Canta para Ele, mas não
cantes mal. Deus não quer ouvir um cântico que ofenda seus ouvidos. Cantai
bem, irmãos! Se te pedem que cantes para um bom apreciador de música de
modo que lhe agrade, não te atreves a cantar se não tens preparação
musical, pelo receio de lhe desagradar… Então tu dirás, quem se atreverá a
cantar para Deus, tão excelente conhecedor de cantores, juiz tão completo e
tão bom apreciador de música? Tranquiliza-te. Ele mesmo te sugere a maneira
como Lhe hás de cantar. Canta com júbilo.”
Zelemos pela qualidade de nossos cânticos, para que agrademos a Deus, e
demos a Ele o que realmente merece, o nosso melhor. Zelemos de nossos
cânticos, para que com ele possamos elevar nossos corações, e ajudar nossos
irmãos a se elevar a presença de Deus e louva-lo com arte, alma e coração.
Canto Litúrgico
Canto, ou música, litúrgico é aquele que a Igreja admite de direito e de fato
na celebração litúrgica e, por este mesmo motivo, deve manifestar
plenamente a fé católica. A música será litúrgica quando nela a Igreja
reconhecer sua oração, quando ela aparece para acompanhar os textos a
serem cantados.
Como dizia santo Agostinho aos pagãos que indagavam sobre sua fé: "Queres
ver em que eu creio, venha à Igreja ouvir o que canto".
Diferença entre "canto litúrgico" e "canto religioso"
É preciso distinguir a diferença que existe entre música liturgia e música
religiosa. Faz-se necessário considerar que uma música religiosa, por melhor
que seja, não serve para o uso litúrgico, mas foi composta para outra
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finalidade. São aquelas músicas que procuram expressar o sentimento
religioso dos fiéis, mas não têm lugar na liturgia. Elas servem para encontros,
exercícios de piedade, entre outros. Na música religiosa podemos encontrar
cantos para encontros, para reuniões de grupos de rua e cantos para grupos
de oração. Também não se deve nutrir preconceito a respeito da música
religiosa. Ela tem seu valor na vivência cristã. Pelo fato de não serem
adequadas para liturgia não significa que não tem sua importância no
sentimento religioso de nosso povo. Porém, não podemos cair no erro de
acharmos que temos o direito de colocá-las na liturgia só porque são bonitas e
animadas e por conta disto desprezarmos a música litúrgica. Cada canto no
seu lugar. Não temos o direito de ignorar as regras litúrgicas e as orientações
do Magistério da Igreja.
“A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor que
ultrapassa todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto
sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte integrante da liturgia
solene” (Constituição Sobre a Sagrada Liturgia). Esta afirmação do Concílio
Vaticano II faz eco à Sagrada Escritura que apresenta em suas páginas mais
de seiscentas referências ao canto e à música.
Do primeiro livro, o Gênesis, ao último, o Apocalipse, o canto aparece como o
desenrolar de uma esplendida e majestosa liturgia. “Celebrai o Senhor,
aclamai o seu nome, apregoais entre as nações suas obras. Cantai-lhe hinos e
cânticos, anunciai todas as suas maravilhas”, diz o rei Davi em 1Cron 16,8-9.
Este relato, entre tantos outros, deixa transparecer uma rica e jubilosa
liturgia, na qual as aclamações, a música e o canto são elementos que fazem
parte da fé de um povo. Deste modo, os atos litúrgicos revestem-se de forma
mais elevada e nobre quando os ofícios, nos quais o povo participa
ativamente, são celebrados com canto, pois onde há manifestação de vida
comunitária existe o canto e onde existe o canto, celebra-se a vida.
Podemos perceber, então, que após a comunhão sacramental, o canto é o
elemento que melhor colabora para uma verdadeira participação na liturgia, já
que é uma das expressões mais profundas e autênticas da própria liturgia,
possibilitando ao mesmo tempo a participação pessoal e comunitária dos fiéis.
Por ser a celebração do Mistério Pascal realizada pelo povo de Deus, a
participação das pessoas é de fundamental importância. Na liturgia, essa
participação manifesta-se também através do canto e da música. Estes, no
contexto da ação litúrgica, não são realidades autônomas, mas sim funcionais,
ou seja, têm uma função: estão a serviço do Mistério da Fé e da assembleia.
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O que deve prevalecer não são os gostos, a estética individual de cada um,
mas a essência do Mistério e a participação prazerosa e frutuosa de todos.
Como já foi dito, Deste modo, a liturgia, como exercício da função sacerdotal
de Cristo, comporta um duplo movimento: de Deus para nós homens, para
operar nossa santificação, e de nós homens para Deus, para que possamos
adorá-lo em espírito e verdade. Por isso, a liturgia, de um modo geral, pode
ser entendida como um diálogo entre Deus-Trindade e o HomemComunidade.
Este diálogo é composto de vários momentos. Cada momento tem seu
“espírito” próprio, seu sentimento peculiar e, portanto, uma expressão
diferenciada. Adaptando-se a essa espiritualidade, cada momento exige um
tipo de expressão musical. Os cantos litúrgicos da missa devem respeitar cada
um dos seus ritos: os Ritos Iniciais, o Rito da Palavra, o Rito Eucarístico, o
Rito da Comunhão e Ritos finais. Devem ser cantos originais e jamais
adaptações de cantos não religiosos.
Na liturgia, os cantos podem ser classificados em dois grupos:
a) Os cantos que acompanham o rito
Os cantos que acompanham o rito, como a própria definição demonstra,
devem terminar quando o rito terminar. Os cantos que são o próprio rito
devem ser cantados por inteiro, pois não se deve interromper o rito pela
metade. São exemplos de cantos que acompanham o rito: o “canto de
abertura” que acompanha o rito da entrada, o “canto de apresentação das
oferendas” que acompanha o rito da procissão das oferendas, o "cordeiro de
Deus" que acompanha a fração do pão e o “canto de comunhão” que
acompanha a procissão de comunhão.
b) Os cantos que são o próprio rito
São exemplos de cantos que são o próprio rito: o “santo” que é um grande
louvor, o Ato Penitencia, o Hino de louvor. Se a música for de fato como
requer a Liturgia, será um sinal que nos leva do visível ao invisível, um
carisma que contribui para a edificação de toda a comunidade e a
manifestação do mistério da Igreja, que é o Corpo Místico de Cristo. Enfim, a
música auxilia nossa prece, fortalecendo a Palavra que ouvimos.
O Canto na Assembleia
.
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Nas nossas celebrações devemos levar em consideração as pessoas. A liturgia
é o lugar por excelência do encontro das pessoas humanas entre si, e das
pessoas humanas com a as Pessoas Divinas, ou seja, a assembleia reunida
encontra-se consigo mesma e com Deus. Servir a essa assembleia e ajudar a
promover esse encontro é o papel de todos aqueles que atuam na liturgia.
Trata-se de desempenhar seu papel de tal modo que se introduza o povo
reunido cada vez mais, pela fé, nos Mistérios de Cristo, levando em
consideração as suas possibilidades, suas riquezas culturais e seus limites.
Este é o caminho mais seguro para se chegar a uma celebração cheia de vida,
sobretudo quando se trata de canto e música. A assembleia litúrgica não é
apenas uma soma dos indivíduos que a compõem. Ela é a Igreja inteira
manifestando-se naqueles que estão reunidos e Cristo aí está, presente e
agindo. É uma comunhão de pessoas e servir a essa comunhão é a função do
agente litúrgico-musical. Assim, não tem sentido, por exemplo, escolher os
cantos de uma celebração em função de alguns que se apegam a um
repertório tradicional ou de outros que só cantam músicas do seu grupo ou
movimento. Todos têm o direito de compreender e participar. É preciso que se
pense em todos, e em cada um na comunhão com os demais.
Desse modo, alguns critérios devem ser observados para que uma música
seja executada na liturgia:
a) A música deve estar intimamente ligada à ação litúrgica a ser realizada,
exprimindo mais suavemente a oração, favorecendo a unanimidade e dando
maior solenidade aos ritos sagrados.
b) Deve-se respeitar a sensibilidade religiosa do povo.
c) A música deve ser adequada ao tipo de celebração na qual será executada,
levando em conta o tempo litúrgico.
d) Deve estar em sintonia com os textos bíblicos de cada celebração,
especialmente com o Evangelho, no que diz respeito ao canto de comunhão.
e) A música deve estar de acordo com o tipo de gesto ritual que será
executado pelos ministros e pela assembleia.
Ministérios e serviços do canto
.
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Quando a assembleia litúrgica se reúne para celebrar o Mistério de Cristo, ela
se serve de pessoas (os diversos ministros) e de coisas (música, flores, velas,
entre outros), que passam então, a desempenhar um papel ministerial na
celebração. Em se tratando de pessoas, temos aí a equipe de liturgia, que
cuida da preparação da celebração e assume as várias tarefas de animação e
coordenação. Entre essas pessoas temos os cantores e os instrumentistas.
Uma coisa importante que temos que ter em mente é que “nas celebrações
litúrgicas, cada um, ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e
só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete”.
(Sacrossanto Concilium, nº20).
Devemos, então, evitar o costume de acumular funções e ministérios durante
uma celebração, como por exemplo, uma pessoa tocar um instrumento,
cantar e fazer os comentários da missa. Não esqueçamos que uma assembleia
litúrgica se expressa na diversidade de ministérios e serviços, preservando-se
sempre a unidade.
Vejamos algumas funções do ministério da música e suas atribuições:
a) O cantor. A função do cantor no contexto de uma assembleia litúrgica é
mais antiga do que se pensa e não se resume a animar o canto, mas também,
orientar a escolha das músicas que serão executadas na celebração, para que
as mesmas sejam adequadas ao tempo, à festa, aos ritos. O cantor quando
transmite uma mensagem religiosa ao povo, torna-se um verdadeiro profeta
de Deus (1Cron 25,1).
b) O instrumentista. Como o próprio nome diz, é aquele que se ocupa com os
instrumentos. Estes, os instrumentos, podem ser de grande utilidade na
liturgia, quer acompanhando o canto, quer sem ele, na medida em que
prestam serviço à palavra cantada, ao ritual e à comunidade em oração. Além
de serem usados para acompanharem o canto, os instrumentos podem ser
executados sozinhos em alguns momentos da celebração, como por exemplo,
antes da celebração, para criar um clima de recolhimento; durante a procissão
das oferendas, após a comunhão; no final da celebração. Um detalhe
importante: O recurso de “fundo musical” em momentos como a proclamação
da leitura e durante a oração eucarística, será sempre “inoportuno”. O
instrumento deve sempre ser tocado de forma adequada ao momento
celebrativo e à natureza da assembleia, nunca abafando sua voz ou a do
cantor. Da mesma forma, a voz do cantor nunca deve encobrir a da
assembleia. Deve-se observar também o espaço celebrativo: uma igreja
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grande requer um som mais “carregado” e mais instrumentos, enquanto que
uma pequena igreja exige um som mais baixo. Executar um instrumento
musical exige atitude espiritual em qualquer situação, principalmente quando
se trata de uma celebração litúrgica. Portanto, o instrumentista como ministro
da celebração, deve estar profundamente envolvido com a ação litúrgica por
sua atenção e participação.
c) O salmista. É importante valorizar a função do salmista na assembleia,
como ministério específico, como um dom de Deus para a comunidade. Este
ministério poderá ser exercido com habilidade artística, evitando-se o
virtuosismo, na proclamação do salmo e na participação nos outros cantos
responsoriais. Durante o canto da assembleia, o salmista deve cantar sempre
a melodia principal evitando uma segunda voz, a fim de não dificultar o canto
da assembleia ou inibi-la em sua participação, principalmente ao usar o
microfone.
Algumas falhas
a) A postura de alguns animadores de canto nem sempre tem proporcionado
um clima de oração e interiorização. Às vezes, tem-se mais “ruído” e distração
do que contemplação e louvor. Em alguns casos a música é vista como algo
complementar e que serve apenas para quebrar a monotonia de algumas
celebrações.
b) Muitos animadores de canto, por falta de formação litúrgica, desconhecem
os critérios para a escolha dos cantos de uma celebração, esquecem que o
canto é funcional, ou seja, tem uma função a exercer na liturgia.
c) Muitos desconhecem a hierarquia dos cantos, já que alguns são
‘elementares’ e, por isso mesmo, mais importantes e necessários; outros são
‘acessórios’ e, conforme as oportunidades, são dispensáveis.
d) A adequação dos cantos a cada tempo litúrgico, a cada festa, tipo de
celebração, tipo de assembleia, passa às vezes, totalmente despercebidos
pelos animadores de música.
e) Observa-se uma total separação entre canto e liturgia. Canta-se “na”
liturgia qualquer música religiosa, ao invés de se cantar “a” liturgia.
f) A questão da comunicação também e problemática, apresentando alguns
problemas que não favorecem a execução do canto: instalação inadequada do
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som, abuso do microfone, que abafa a voz da assembleia, bandas e grupos
não integrados com a equipe de celebração, etc.
g) A mudança constante de repertório faz com que o povo não aprenda bem
nenhum canto, ficando impedido de participar com gosto e prazer, uma vez
que a repetição, em matéria de música, é fundamental no aprendizado.
As características a serem levadas em consideração são:
1. Canto de entrada:
Letra: Deve ser um convite à celebração! Deve falar do motivo da celebração.
Música: De ritmo alegre, festivo, que expresse a abertura da celebração.
2. Canto penitencial:
De cunho introspectivo, a ser cantado com expressão de piedade. Deve
expressar confiança no perdão de Deus.
Letra: Deve conter um pedido de perdão, sem necessariamente seguir a
fórmula do Missal.
Música: Lenta, que leve à introspecção. Sejam usados especialmente
instrumentos mais suaves.
3. Canto do Glória:
Letra: O texto deve seguir o conteúdo próprio da Tradição da Igreja.
Música: Festiva, de louvor a Deus. Podem ser usados vários instrumentos.
4. Salmo Responsorial:
Letra: Faz parte integrante da liturgia da palavra: tem que ser um salmo.
Deve ser cantado, revezando solo e povo, ou, ao menos o refrão. Não pode
ser trocado por um canto de meditação.
Letra: Salmo próprio do dia ou outro texto bíblico de acordo com a liturgia do
dia.
Música: Mais suave. Instrumentos mais doces.
5. Aclamação ao Evangelho:
Letra: Tem que ter ALELUIA (louvor a Javé), exceto na Quaresma. É um
convite para ouvir; é o anúncio da Palavra de Jesus. Deve ser curto, e tirado
do lecionário, próprio do dia.
Música: De ritmo vibrante, alegra, festivo e acolhedor. Podem ser usados
outros instrumentos.
6. Canto das Oferendas:
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É um canto facultativo. A equipe decide e combina com o padre. Caso não
seja cantado, é oportuno um fundo musical (exceto Advento e Quaresma), até
que as ofertas cheguem até o altar, cessando então, para que se ouçam as
orações de oferecimento que o padre rezará, então, em voz alta.
Letra: Não é tão necessário que se fale de pão e vinho. Pode falar do
oferecimento da vida, entre ouros.
Música: Melodia calma, suave. Uso de instrumentos suaves.
7. Santo:
É um canto vibrante por natureza.
Letra: Se possível seguir o texto original, indicado pela Tradição da Igreja.
Música: Que os instrumentos expressem a exultação desse momento e a
santidade “Tremenda de Deus”. Deve ser sempre cantado.
8. Doxologia: “Por Cristo, com Cristo e em Cristo”.
É uma hora muito importante e solene. É o verdadeiro e próprio ofertório da
missa. É cantado apenas pelo Sacerdote. O AMÉM conclusivo, aí sim cantado
pelo povo é o mais importante da Missa e deve ser cantado ao menos aos
finais de semana.
9. Pai-Nosso:
Pode ser cantado, mas desde que com as mesmas e exatas palavras da
oração. Não de diz o Amém, mesmo quando cantado.
10. Canto da Paz: É um canto facultativo.
11. Cordeiro de Deus:
Pode ser cantado com melodia não muito rápida e sempre com as mesmas
palavras da oração.
12. Canto de Comunhão:
É um canto processional, para se cantar andando.
Letra: Preferência que tenha sintonia com o Evangelho e que seja
“Eucarística”.
Música: Processional, toada, balada, etc...
13. Meditação ou Louvor:
Se for o caso, se canta dando graças, louvando e agradecendo o encontro
com o Senhor e com os Irmãos. No entanto, que se tenha tempo de silêncio
profundo e de adoração e intimidade com o Senhor. Instrumentos mais doces
e melodia lenta e que leve a adoração.
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14. Canto final: Não é previsto no Missal Romano.
É para ser cantado após a Bênção Final, enquanto o povo se retira da Igreja:
é o canto de despedida.
Letra: Deve conter uma mensagem que levaremos para a vida, se possível,
referente ao Evangelho do dia.
Música: Alegre, vibrante. Podem ser usados outros instrumentos.
Canto gregoriano
O canto gregoriano é um gênero de música vocal monofônica, monódica (só
uma melodia), não acompanhada, ou acompanhada apenas pela repetição da
voz principal com o órgano, com o ritmo livre e não medido, utilizada pelo
ritual da liturgia católica romana, a ideia central do cantochão ocidental.
As características foram herdadas dos salmos judaicos, assim como dos
modos (ou escalas, mais modernamente) gregos, que no século VI foram
selecionados e adaptados por Gregório Magno para serem utilizados nas
celebrações religiosas da Igreja Católica.
Somente este tipo de prática musical podia ser utilizado na liturgia ou outros
ofícios católicos. Só nos finais da Idade Média é que a polifonia (harmonia
obtida com mais de uma linha melódica em contraponto) começa a ser
introduzida nos ofícios da cristandade de então, e a coexistir com a prática do
canto gregoriano.
Papa Gregório I implementou o canto que leva seu nome no ritual cristão.
Desde seu surgimento que a música cristã foi uma oração cantada, que devia
realizar-se não de forma puramente material, mas com devoção ou, como
dizia Paulo (Apóstolo): "cantando a Deus em vosso coração". O texto era,
pois, a razão de ser do Canto Gregoriano. Na verdade, o canto do texto se
baseia no princípio, segundo Santo Agostinho, de que "quem canta ora duas
vezes".
O canto Gregoriano jamais poderá ser entendido sem o texto, o qual tem
primazia sobre a melodia, e é quem dá sentido a esta. Por isso, ao interpretálo, os cantores devem haver compreendido bem o sentido dele. Em
consequência, deve-se evitar qualquer impostação de voz de tipo operístico,
em que se busca o destaque do intérprete.
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Deste canto procedem os modos gregorianos, que dão base à música
ocidental. Deles vêm os modos maior (jônio), o menor (eólico) e outros cinco,
menos conhecidos (dórico, frígio, lídio, mixolídio e lócrio).
A função da música na Liturgia
O artigo do professor Felipe Aquino explica muito bem a função da música na
Liturgia.
O Catecismo da Igreja Católica aponta-nos que:
O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais
significativa por ‘estarem intimamente ligados à ação litúrgica’, segundo três
critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unanime da
assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração.
Participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas: a glória de
Deus e a santificação dos fiéis: ‘Quando chorei ouvindo vossos hinos, vossos
cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa Igreja! Que emoção me
causava! Fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um
grande elã de piedade, e elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas
me faziam bem’.
E se resta-nos alguma dúvida sobre o que é uma música litúrgica e, ao
mesmo tempo, seu uso, a CNBB nos mostra de forma bastante clara: “Quanto
mais uma obra musical se insere e se integra na ação litúrgica e em seus
diversos ritos, ‘aqui e agora’, e na celebração comunitária, tanto mais é
adequada ao uso litúrgico. Ao contrário, quanto mais uma obra musical se
emancipa do texto, do contexto, das leis e ritos litúrgicos, muito embora se
torne demonstração de arte e de cultura ou de saber humano, tanto mais é
imprópria ao uso litúrgico”.
Assim, podemos perceber que o canto é extremamente importante na
Celebração dos Santos Mistérios, de forma especial da Santa Missa e da
Liturgia das Horas. A Igreja nunca deixou de afirmar, mas sempre salientou e
o continua fazendo de que há uma maior nobreza e solenidade ao usar o
canto da Liturgia, sendo a música sempre sua expressão profunda.
Como colocado acima, o canto é necessário e desejado sendo que, inclusive,
por meio dele se atinge uma participação ativa e frutuosa na Missa. Porém,
por mais que a Igreja incentive os cantos, não tolhendo nenhuma forma de
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canto ou de música, ela nos concede uma liberdade para escolhê-los, dentro
de normais gerais que, na verdade, nada mais são que expressões simples de
bom senso daqueles que têm o ministério musical.
A primeira regra é que os cantos da Santa Missa devem ser escolhidos
segundo o Tempo Litúrgico, a tônica da Celebração e seu próprio lugar dentro
dela. A outra norma geral é que, há sempre necessidade de fidelidade às
normas litúrgicas ao se escolher os cantos, especialmente ao não se substituir
hinos litúrgicos por cânticos que falam uma ou duas palavras da forma original
(não é porque um canto diz “Glória” que ele poderia ser usado no Hino de
Louvor).
Por fim, há uma terceira regra geral e que, de certa forma, gera as outras
duas: é um direito de todo cristão católico ter música de boa qualidade e
idônea na celebração da Santa Missa.
Independentemente de que forma musical foi escolhida, é dever de todos
sempre zelar pela universalidade da Liturgia, neste caso, os fiéis devem
aprender a cantar sua parte me vernáculo e, sempre que possível, em latim,
também por um pedido expresso do Concílio ao dizer-nos que: “A tradição
musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as
outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente
unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da Liturgia
solene”. Abaixo, falaremos mais sobre a possibilidade de implementação e
retorno ao patrimônio musical da Igreja para nossas celebrações.
Ao falarmos de repertório, porém, recordamos que nem sempre se é possível
achar um cântico bom (ou seja, que tenha conteúdo, melodia e que encaixese dentro de determinada parte da Santa Missa ou da Liturgia católica). Por
isso, a Igreja expressou-nos a sua preocupação atual sobre a música ao dizer
que: “Portanto, é necessária uma renovada e mais profunda consideração dos
princípios que devem estar na base da formação e da difusão de um
repertório de qualidade. Somente assim se poderá permitir que a expressão
musical sirva de modo apropriado a sua finalidade última, que é a glória de
Deus e a santificação dos fiéis”.
Anotações extraídas de comentários
organizadores e participantes de corais
.
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- Ser um artista da música, não é simplesmente porque você gosta de cantar
ou porque você sempre teve vontade de estar ali na frente, mas antes de
tudo, ser músico Católico-Cristão é uma vocação!
- Muitas pessoas chegam e dizem que querem cantar ou tocar, que acham
bonito, que querem ajudar, mas não percebem que não tem a menor
condição, apesar de muito esforço, de entrar num tom certo, não conseguem
entrar no tempo correto, entre outras coisas.
- Como as demais artes, também da música a Igreja se serve para abrilhantar
o culto divino. A música é um dos meios mais dignos de se louvar a Deus,
pois, por ser uma arte, ela procura inspirar-se na fonte de tudo que é belo e
perfeito. Para ser admitida no serviço de Deus, a música deve tornar-se digna
desta grandiosa vocação. Para Deus, só o melhor; para o culto divino, só o
que há de mais perfeito.
- Existe uma música profana, uma música religiosa e uma música sacra. A
primeira é arte do mundo, mais ou menos artística, destinada a deliciar os
ouvidos e abrilhantar as festividades do mundo. É a música que se ouve nos
teatros, nos concertos, nas festas profanas e em lugares de divertimentos.
Esta espécie de música não serve para o culto divino e dele está excluída por
princípio.
- A segunda, a música religiosa, que é bem diferente da primeira já
mencionada. É uma música mais suave, que mais ou menos traduz os enlevos
religiosos e os da alma; são composições que objetivam assuntos religiosos.
Esta espécie de música dispõe dos recursos e dos meios de expressão da
música profana, e dela tira o que precisa para exprimir o colorido do caráter
que lhe é próprio. Há músicas religiosas que podem ser admitidas nas igrejas,
o que depende do exame consciencioso de alguém que seja competente nesta
matéria.
- A terceira, a música sacra, é a música própria da Igreja, a música litúrgica
oficialmente aprovada e autêntica. A Igreja faz questão de ver observadas
suas determinações relativas à música sacra; e grande é a responsabilidade
das autoridades eclesiásticas neste particular. A música na Igreja não deve
visar outra coisa senão a glória de Deus e a edificação dos fiéis. Admitir
músicas profanas e indignas no culto divino é pecado, por ser uma profanação
do templo de Deus e um escândalo para os fiéis.
.
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- Comentários sobre os cânticos na ordem em que aparecem em uma missa
comum.
1. CANTO DE ENTRADA – Deve ser, sempre que possível, alegre. Um convide
à adoração, ao louvor, ao culto.
2. ATO PENITENCIAL – Deve ser cantado com suavidade, com humildade.
Não se pede perdão gritando, mas sim, implorando de todo o coração.
3. GLÓRIA – Barulho não significa alegria. Alguns grupos pensam que
colocando pandeiro, bateria, cavaquinho, estarão sendo alegres. Nem sempre.
A alegria vem de dentro e deve acontecer quando se canta aqui.
4. SALMO – Deve ser cantado sempre. Se não todo, pelo menos o refrão, com
uma “salmodia” simples que possa ser cantada pela assembleia.
5. ACLAMAÇÃO – Aclame o evangelho cantando ALELUIA! Nunca ALELUIÁ!
6. OFERTÓRIO – Dê preferência a um cântico que esteja de acordo com o
momento litúrgico.
7. SANTO – O completo tem Santo, Hosana, Bendito.
8. PAZ – Um canto breve e fraterno.
9. Na hora da consagração não tem música, nem som, nem ruído aqui.
10. Depois tem o “Amém”. Se possível, cante.
11. COMUNHÃO – Nada de barulho. Tente fazer com que as pessoas possam
se encontrar com Deus dentro delas. A viagem deve ser pra dentro.
Suavidade, mensagem, conteúdo.
12. AÇÃO DE GRAÇAS – Normalmente, durante este cântico, as pessoas que
comungaram ainda estão contritas, em oração. Pense nisso e não as
desconcentre, mas contribua, com sua música, para que a oração delas seja
mais inspirada. Se quiser e puder, substitua a música pelo mais absoluto
silêncio.
.
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13. CANTO FINAL – Alegre, por favor! As pessoas devem sair da igreja com
vontade de viver e não de morrer! Fé, confiança, segurança, alegria! Isso
deve ter um bom canto final.

(Aliás, você sabe o que significa a palavra ‘MISSA’? O substantivo missa vem
do verbo latino ‘mittere’, que significa: enviar, mandar, dispensar, o mesmo
que originou missão e míssil. Nas igrejas primitivas, nos primórdios do
Cristianismo, o culto era dividido em duas partes: a primeira, composta de
orações, cantos e de um sermão, era aberta a todos; a segunda (a eucaristia)
era reservada aos cristãos batizados. Por isso, dizia-se ao final da 1ª parte, a
fórmula ‘Ite, missa est’, que significa, aproximadamente, "Podem ir, a
congregação está dispensada". Pouco a pouco, a palavra que assinalava
especificamente o momento da dispensa passou a designar toda a cerimônia).
- Durante uma Missa comum, converse com o Padre sobre onde e como
encaixar um canto sobre Maria ou outro Santo qualquer. Algumas pessoas não
se preocupam em ler totalmente a letra de uma música e assim vão
encaixando absurdos que não têm nada a ver com nada. Deve fazer
referência ao plano de salvação de Deus, ao resgate do homem pecador,
enfim, deve ser uma Missa de louvor! Alegre! Festiva!
- Trecho da carta do Papa João Paulo II aos artistas: a Igreja tem igualmente
necessidade dos músicos. Quantas composições sacras foram elaboradas, ao
longo dos séculos, por pessoas profundamente imbuídas pelo sentido do
mistério! Crentes sem número alimentaram a sua fé com as melodias nascidas
do coração de outros crentes, que se tornaram parte da Liturgia ou pelo
menos uma ajuda muito válida para a sua decorosa realização. No cântico, a
fé é sentida como uma exuberância de alegria, de amor, de segura esperança
da intervenção salvífica de Deus...
Muito bem, prezados leitores! Ao meio de tantos ensinamentos, comentários
construtivos e alguns até polêmicos, nós estamos dando nossa contribuição a
todos que gostam de ouvir e cantar os cânticos católicos, quer nas missas,
quer em suas casas ou participando ativamente de corais.
Este livro contém 210 cânticos e hinos religiosos cristãos, os mais cantados e
conhecidos.
Ao final de cada letra, o leitor encontrará o link que o direcionará ao vídeo
onde poderá ouvir e ver imagens relacionadas ao canto escolhido.
.
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(Orientação: pressione e segure a tecla Control – Ctrl do seu computador e
direcione o mouse para o link e clique no link. Abrirá um vídeo com o canto
escolhido). O livro informa, igualmente, diversos links para que os leitores
acessem centenas de outros cânticos, caso interesse.

Atenção: Pode acontecer de algum link não abrir o canto desejado
em virtude de sua remoção. Nestes casos, basta procurar no Youtube
outra versão do mesmo canto, escrevendo na janela de busca: Canto
Católico (e o nome do canto desejado).
Ele contém um índice em ordem alfabética e outro indicativo do número para
melhor localização da música desejada. Foi um trabalho despretensioso, feito
para uso pessoal que, agora, disponibilizo aos interessados.
Espero que vocês o achem útil e interessante e encontrem momentos para
cantar estes cânticos e conversar com Deus...
ÍNDICE POR ORDEM ALFABÉTICA

ITEM

A BARCA
A ELE A GLÓRIA
A ESCOLHIDA
A MESA SANTA
A NÓS DESCEI DIVINA LUZ
A TI MEU DEUS
A VOLTA DO ROMEIRO
ABRAÇO DE PAI
ABRAÇO DE PAZ
ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI
ALELUIA! ALGUÉM DO POVO EXCLAMA!
ALELUIA, COMO O PAI ME AMOU
ALGUÉM POR TI
ALMA MISSIONÁRIA
ALÔ, MEU DEUS
A LUZ É JESUS
AMAR COMO JESUS AMOU
ANJOS DE DEUS
ANTES DA MORTE E RESSUREIÇÃO
AO PARTIR DO PÃO
AVE MARIA, MÃE DO SALVADOR
BANQUETE DA ALIANÇA
BASTA QUERER
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BOM ESTARMOS AQUI LOUVANDO A DEUS
BOM JOSÉ
BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
CAMINHANDO COM MARIA
CANTAR A BELEZA DA VIDA
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE
CANTE EM PAZ
CARREIROS DO DIVINO
COM MINHA MÃE ESTAREI
COMO ÉS LINDO
COMO SÃO BELOS OS PÉS DO MENSAGEIRO
CONHEÇO UM CORAÇÃO
CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
CONSAGRADO PARA AMAR
CORAÇÃO DE MÃE
CORAÇÃO INQUIETO
CORAÇÃO SANTO
CORAGEM
CORDEIRO DE DEUS
CRISTÃOS, VINDE TODOS
CRUCIFIXO
CUIDAS DE MIM
CURA SENHOR
DA CEPA BROTOU A RAMA
DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER
DAI-NOS A BENÇÃO OH MÃE QUERIDA
DAQUI DO MEU LUGAR
DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS
DÊ UM SORRISO SÓ
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
DENTRO DE MIM HÁ UMA FONTE
DERRAMA O TEU AMOR AQUI
DESAMARREM AS SANDÁLIAS
DEUS DO IMPOSSÍVEL
DEUS É AMOR
DEUS ESTÁ AQUI (NOITE TRAIÇOEIRA)
EIS-ME AQUI, SENHOR
ELE ESTÁ PRA CHEGAR
EM ESPIRITO EM VERDADE
EM PROCISSÃO VÃO O PÃO E O VINHO
EM TEU ALTAR
EM TUA PRESENÇA
ENVIA TEU ESPÍRITO, SENHOR
ÉS ÁGUA VIVA, ÉS VIDA NOVA
ÉS O AMIGO IDEAL
ESPERA NO SENHOR
ESPÍRITO CRIADOR
ESTE PRANTO
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ESTÁS ENTRE NÓS. TUA ÉS MINHA VIDA.
ESTOU AQUI
ESTOU PENSANDO EM DEUS
EU CONFESSO A DEUS
EU CONFIO EM NOSSO SENHOR
EU E MARIA
EU NAVEGAREI
EU QUERO ESTAR DIANTE DO SENHOR
EU QUERO SER UM VASO NOVO
EU SOU O PÃO DA VIDA
EU TE AMO TANTO
EU VEJO DEUS
EU VIM PARA ESCUTAR
FAZ UM MILAGRE EM MIM
FICA SENHOR COMIGO
FOGO ABRASADOR
FOI POR VOCÊ
FOLIA
FONTE DE VIDA
FONTE DE ÁGUA VIVA AGNUS DEI
FORÇA E VITÓRIA
GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS
GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA
GLÓRIA AO PAI CRIADOR
GLÓRIA A DEUS TRINDADE
GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! LOUVEMOS AO SENHOR
GLÓRIA, GLÓRIA ANJOS DO CÉU
GLÓRIA PRA SEMPRE
HÁ UM BARCO ESQUECIDO NA PRAIA
HINO DA MÃE PEREGRINA
HINO A SANTA LUZIA
HINO A SÃO JUDAS TADEU
HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS
HOJE LIVRE SOU
IMACULADA MARIA DE DEUS
ISSO É O AMOR
JÁ É TEMPO DE AMAR
KYRIE ELEISON
LUZ DIVINA
MÃEZINHA DO CÉU
MAIS PERTO DO MEU DEUS
MANDA TEUS ANJOS
MÃOS ABERTAS
MARIA, MÃE DE TODOS NÓS
MARIA DE MINHA INFÂNCIA
MARIA DE NAZARÉ
MEU CORAÇÃO É PARA TI
MEU MESTRE
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MINHA ESSÊNCIA
MINHA VIDA TEM SENTIDO
MOVE-TE EM MIM
NÃO ESTOU SOZINHO
NAS ASAS DO SENHOR
NINGUEM TE AMA COMO EU
NOITES TRAIÇOEIRAS
NOSSA SENHORA
NOSSA SENHORA DO BRASIL
OBRIGADO, SENHOR
O CÉU SE ABRE
O FILHO PRÓDIGO
OH MARIA CONCEBIDA
OLHA PRA MIM SENHOR
O POVO DE DEUS
ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
O SENHOR ESTÁ PERTO
O SENHOR É REI
O SENHOR É SANTO
O VIAJANTE
ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
PAI NOSSO
PÃO DA VIDA
PAZ DE CRISTO
PAZ, PAZ DE CRISTO
PECADOR AGORA É TEMPO
PEGADAS NA AREIA
PELAS ESTRADAS DA VIDA
PELOS PRADOS E CAMPINAS
PERDÃO SENHOR
PERTO QUERO ESTAR
PODES REINAR
PORQUE ELE VIVE
PROVA DE AMOR
POVO DE DEUS FOI ASSIM
QUANDO TEU PAI REVELOU O SEGREDO A MARIA
QUÃO GRANDE ÉS TU
QUE SANTIDADE DE VIDA
QUEM ESPERA EM TI
QUEM É ESTA QUE AVANÇA COMO AURORA
RENOVA-ME
RESTAURA A FAMÍLIA
REUNIDOS AQUI
SABES SENHOR
SACRAMENTO DA COMUNHÃO
SANTO ANJO DO SENHOR
SANTO DOS ANJOS
SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR - DEUS DO UNIVERSO
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SANTO É O SENHOR
SANTO, SANTO É
SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
SEGURA NA MÃO DE DEUS
SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO
SENHOR QUE VIESTE SALVAR
SENHOR QUE VIESTES PARA PERDOAR
SENHOR, PÕE TEUS ANJOS AQUI
SENHOR, QUEM ENTRARÁ?
SENHOR TU ME UNGISTE
SIM, EU QUERO
SÓ EM TI VIVER
SONDA-ME
SOU UM MILAGRE
TÃO PERTO DE MIM
TÃO SUBLIME
TE AMAREI SENHOR
TEU AMOR ME SUSTENTARÁ
TODAS AS NOSSAS SENHORAS
TODO POVO SOFREDOR
TRABALHAR O PÃO
TUA IGREJA É UM CORPO
TUDO É DO PAI
TUDO POSSO
UM CERTO GALILEU
UM CORAÇÃO PARA AMAR
UTOPIA
VAMOS ADORAR A DEUS
VEJAM EU ANDEI PELAS VILAS
VEM, E EU MOSTRAREI
VEM, ESTA É A HORA
VENHO PEDIR PERDÃO
VENHO SENHOR
VENHO SENHOR MINHA VIDA OFERECER
VENHO SENHOR TE RECEBER
VI QUE O SENHOR É SANTO
VINDE CRISTÃOS
VINDE OH IRMÃOS ADORAR
VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA
VOU CANTAR TEU AMOR
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1 - EIS-ME AQUI, SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=fjYn62jqcvg
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Para fazer tua vontade, para viver no teu Amor,
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou.
Sou chamado a ser fermento sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Para fazer tua vontade, para viver no teu Amor,
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
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!
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
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!
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Para fazer tua vontade, para viver no teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
.
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2 - TE AMAREI SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=md8BZhmkTww
Me chamaste para caminhar na vida contigo.
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.
Me puseste um brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti.
Te
Eu
Te
Eu

amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.

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 e eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem saudades de ti.
Te
Eu
Te
Eu

amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.

Oh Jesus não me deixe jamais caminhar solitário.
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem ensina-me a viver a vida na tua presença.
No amor dos irmãos na alegria, na paz, na união.
Te
Eu
Te
Eu

amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
amarei Senhor, te amarei Senhor.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.

.
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3 - DESAMARREM AS SANDÁLIAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=wLf-edsFDCY
Ao recebermos Senhor
Tua presença sagrada
Para confirmar teu amor
Faz de nós sua morada.
Surge um sincero louvor,
Brota a semente plantada,
Faz-nos seguir teu caminho
Sempre trilhar tua estrada.
Refrão
Desamarrem as sandálias e descansem.
Este chão é terra santa, irmãos meus.
Venham, orem, comam, cantem.
Venham todos!
E renovem a esperança no Senhor.
O filho de Deus com o Pai
E o Espírito Santo
Nesta trindade um só ser
Que pede a nós sermos santos.
Dai-nos, Jesus, teu poder
De se doar sem medida.
Deixa que compreendamos
Que este é o sentido da vida.
Refrão
Ao virmos te receber, nós te pedimos, oh Cristo,
Faz vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo.
Sem descuidar dos irmãos,
Mil faces da tua face, faze que o coração sinta
A força da caridade.
Refrão
.
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4 - A BARCA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=2kWbnS_gjmE
Tu te abeiraste da praia.
Não buscastes nem sábios nem ricos.
Somente queres que eu te siga.
Refrão
Senhor, tu me olhastes nos olhos.
A sorrir, pronunciastes 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.
Refrão
Tu, minhas mãos solicitas,
Meu cansaço que a outros descanse,
Amor que almejas, seguir amando.
Refrão
Tu, pescador de outros lagos.
Ânsia eterna de almas que esperam.
Bondoso amigo que assim me chamas.
Senhor, tu me olhastes nos olhos.
A sorrir, pronunciastes meu nome.
Lá na praia, eu larguei o meu barco.
Junto a ti, buscarei outro mar.

.
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5 - A NÓS DESCEI DIVINA LUZ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWvwyz8G2c
Refrão
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!
Refrão
.
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6 - SANTO, SANTO É
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=z90ZlI_B1Es
Santo, Santo, Santo, Santo é.
Santo, Santo, Santo, Santo é.
Deus do Universo, oh Senhor Javé! (bis).
O céu e a terra vos proclamam glorioso.
Hosana, Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana nas alturas.
Santo, Santo, Santo, Santo é.
Santo, Santo, Santo, Santo é.
Deus do Universo, oh Senhor Javé! (bis).
O céu e a terra vos proclamam glorioso.
Hosana, Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana ao Rei. (bis)

.
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7 - VEJAM EU ANDEI PELAS VILAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=m5hEFMT00cc
Vejam!
Eu andei pelas vilas,
Apontei as saídas
Como o Pai me pediu.
Portas eu cheguei para abri-las,
Eu curei as feridas como nunca se viu.
Refrão
Por onde formos também nós que brilhe a tua luz.
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida.
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim.
Que o pão da vida nos revigore em nosso ‘sim’.
Vejam!
Fiz de novo a leitura,
Das raízes da vida
Que meu Pai vê melhor.
Luzes acendi com brandura,
Para a ovelha perdida
Não medi meu suor.
Refrão
Vejam!
Procurei bem aqueles,
Que ninguém procurava
E falei de meu Pai.
Pobres, a esperança que é deles,
Eu não quis ver escrava
De um poder que retrai.
Refrão
Vejam!
Semeei consciência,
Nos caminhos do povo,
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Pois o Pai quer assim.
Tramas, enfrentei prepotências
Dos que temem o novo,
Qual perigo sem fim.
Refrão
Vejam!
Eu quebrei as algemas,
Levantei os caídos,
Do meu Pai fui as mãos.
Laços, recusei os esquemas,
Eu não quero oprimidos,
Quero um povo de irmãos.
Refrão
Vejam!
Procurei ser bem claro,
O meu reino é diverso,
Não precisa de Rei.
Tronos, outro jeito mais raro
De juntar os dispersos,
O meu Pai tem por lei.
Refrão
Vejam!
Do meu Pai a vontade
Eu cumpri passo a passo,
Foi pra isso que eu vim.
Dores, enfrentei a maldade,
Mesmo frente ao fracasso
Eu mantive meu "sim".
Refrão
Vejam!
Fui além das fronteiras,
Espalhei boa-nova,
Todos filhos de Deus.
Vida, não se deixe nas beiras,
Quem quiser maior prova,
Venha ser um dos meus.
Refrão
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8 - DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=rP07M8sope8
Tu anseias, eu bem sei, por salvação.
Tens desejo de banir a escuridão.
Abre, pois, de par em par, teu coração
E deixa a luz do céu entrar!
Refrão
Deixa a luz do céu entrar. (Deixa a luz céu entrar)
Deixa a luz do céu entrar. (Deixa a luz céu entrar)
Abre bem as portas do teu coração
E deixa a luz do céu entrar!
Quando a luz do céu, em ti quer habitar.
Para as trevas do pecado dissipar.
Teu caminho e coração iluminar
E deixa a luz do céu entrar!
Refrão
Que alegria andar ao brilho dessa luz.
Vida eterna e paz no coração produz.
Oh Aceita agora o Salvador Jesus
E deixa a luz do céu entrar!
Refrão

.
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9 - O SENHOR É SANTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=wAOaIlqnCYM
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo.
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai.
Que seu reino de amor se estenda sobre a Terra.
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana, Hosana.
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo.
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai.
Que seu reino de amor se estenda sobre a Terra.
O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, Hosana, Hosana.

.
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10 - ENVIA TEU ESPÍRITO, SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=stHvUucQKjs
Refrão
Envia teu Espírito, Senhor e renova a face da Terra. (bis).
Bendize minha alma ao Senhor.
Senhor, meu Deus, como és tão grande.
Refrão
Como são numerosas as tuas obras, Senhor.
A Terra está cheia das tuas criaturas.
Refrão
Quando ocultas tua face, elas se perturbam.
Quando lhes tiras suas vidas, voltam ao seu nada.
Refrão
Seja ao Senhor eterna glória.
Alegre-se ele em suas obras.
Refrão
Que o meu canto ao Senhor seja agradável.
É nele que está a minha alegria.
Refrão

.
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11 - NOITES TRAIÇOEIRAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=IO61Wnp-N9Q
Deus está aqui neste momento.
Sua presença é real em meu viver.
Entregue sua vida e seus problemas.
Fale com Deus, ele vai ajudar você. Oh, oh!
Deus te trouxe aqui.
Para aliviar os teus sofrimentos.
É ele o autor da fé.
Do princípio ao fim.
E de todos os seus tormentos.
Refrão
E ainda se vier noites traiçoeiras.
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
O mundo pode até fazer você chorar.
Mas, Deus lhe quer sorrindo.
E ainda se vier noites traiçoeiras.
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
E o mundo pode até fazer você chorar.
Mas, Deus lhe quer sorrindo.
Seja qual for o seu problema, fale com Deus.
Ele vai ajudar você.
Depois da dor vem sempre a alegria.
Fale com Deus, ele não te deixará sofrer. Oh, oh!
Deus lhe trouxe aqui.
Para aliviar os meus sofrimentos.
É ele o autor da fé.
Do princípio ao fim.
E de todos os seus tormentos.
Refrão
.
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12 - PELAS ESTRADAS DA VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=198Yt1q6EYw
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-te vão,
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar,
Luta por um mundo novo de unidade e paz.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Se parecer tua vida inútil caminhar,
Lembra que abres caminho, outros te seguirão.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.

.
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13 - PELOS PRADOS E CAMPINAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_211c1n-7Io
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.
Refrão
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 dele eu vou.
E para sempre o seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou.
Segurança sempre tenho em suas mãos.
Refrão
Num banquete em sua casa muito alegre eu vou.
Um lugar em sua mesa me preparou.
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz.
E transborda a minha taça em seu amor.
Refrão
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.
Refrão

.
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14 - QUÃO GRANDE ÉS TU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=-_Vc76FIt1c
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos.
No céu azul de estrelas pontilhado,
O teu poder, mostrando a criação.
(Refrão)
Então minha alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu! Quão grande és tu!
Então minha alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu! Quão grande és tu!
Quando a vagar nas matas e florestas
O passaredo alegre ouço a cantar.
Olhando os montes, vales e florestas,
O teu poder mostrando a criação.
(Refrão)
Quando eu medito em teu amor tão grande,
Teu filho dando ao mundo para salvar.
Na cruz vertendo o seu precioso sangue,
Minha alma pode assim purificar.
(Refrão)
E quando, enfim, Jesus vier em glória
Ao lar celeste então nos transportar.
Te adorarei prostrado e para sempre
Quão grande és tu meu Deus hei de cantar.
(Refrão)

.
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15 - SEGURA NA MÃO DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=QWBWyXHqxjA
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.
Refrão
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.
Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada.
Segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando, confiando e confessando.
Segura na mão de Deus e vai.
Refrão
O Espírito do Senhor sempre te revestirá.
Segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará.
Segura na mão de Deus e vai.
Refrão

.
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16 - O POVO DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=mJooKYWxg6A
O povo de Deus no deserto andava.
Mas, à sua frente alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de nada.
Só tinha a esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor.
E estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. (bis)
O povo de Deus também vacilava.
Às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus, chorando, rezava.
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo Senhor.
E estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. (bis)
O povo de Deus também teve fome.
E tu lhe mandastes o pão lá do céu.
O povo de Deus, cantando deu graças.
Louvou teu amor, teu amor que não passa.
Também sou teu povo Senhor.
E estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. (bis)
O povo de Deus ao longe avistou.
A terra querida que o amor preparou.
O povo de Deus corria e cantava.
E nos seus louvores teu poder proclamava.
Também sou teu povo Senhor.
E estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. (bis)
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17 - HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=J53JU_y2hzM
Hoje é tempo de louvar a Deus.
Em nós agora habita o teu Espírito
Então é só cantar e a Cristo exaltar.
E sua glória encherá este lugar.
Vem louvar, vem louvar!
Vem louvar, vem louvar!
No meio dos louvores Deus habita.
É seu prazer cumprir o que nos diz.
Então é só cantar e a Cristo exaltar.
E sua glória encherá este lugar
Vem louvar, vem louvar!
Vem louvar, vem louvar!
Hoje é tempo de louvar a Deus.
Em nós agora habita o teu Espírito.
Então é só cantar e a Cristo exaltar.
E Sua glória encherá este lugar.
Vem louvar, vem louvar!
Vem louvar, vem louvar!
No meio dos louvores Deus habita.
É seu prazer cumprir o que nos diz.
Então é só cantar e a Cristo exaltar.
E sua glória encherá este lugar.
Vem louvar, vem louvar!
Vem louvar, vem louvar!

.
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18 - VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=-W5BFyWLB0M
Refrão
Viva a mãe de Deus e nossa,
Sem pecado concebida!
Viva a Virgem Imaculada,
A Senhora Aparecida!
Aqui estão vossos devotos,
Cheios de fé incendida,
De conforto e de esperança,
Oh Senhora Aparecida!
Refrão
Virgem Santa, Virgem bela,
Mãe amável, Mãe querida,
Amparai-nos, socorrei-nos,
Oh Senhora Aparecida
Refrão
Protegei a Santa Igreja,
Oh Mãe terna e compadecida.
Protegei a nossa Pátria,
Oh Senhora Aparecida!
Refrão
Amparai a todo o Clero,
Em sua terrena lida,
Para o bem dos pecadores,
Oh Senhora Aparecida!
Refrão
Velai por nossas famílias,
Pela infância desvalida,
Pelo povo brasileiro,
Oh Senhora Aparecida!
Refrão
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19 - UM CORAÇÃO PARA AMAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=zWoM_gGGNB0
Um coração para amar, para perdoar e sentir.
Para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes.
Um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater
Ansioso por entender as coisas que tu disseste.
Eis o que eu venho te dar.
Eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu.
Meu coração não é meu.
Eis o que eu venho te dar.
Eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu.
Meu coração não é meu.
Quero que o meu coração seja tão cheio de paz.
Que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor.
Quero que a minha oração possa me amadurecer.
Leve-me a compreender as consequências do amor.
Eis o que eu venho te dar.
Eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu.
Meu coração não é meu.
Eis o que eu venho te dar.
Eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que ele é teu.
Meu coração não é meu.

.
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20 - ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=-IRFxJI0Rm8
Que nenhuma família comece em qualquer de repente.
Que nenhuma família termine por falta de amor.
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.
E que nada no mundo separe um casal sonhador!
Que
Que
Que
Que

nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.
eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
Que
Que
Que
Que

marido e mulher tenham força de amar sem medida.
ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
as crianças aprendam no colo, o sentido da vida.
a família celebre a partilha do abraço e do pão!

Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho.
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois!
Que a família comece e termine sabendo onde vai.
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
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21 - MEU CORAÇÃO É PARA TI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=NTn8Bx8bqZM
Meu
Meu
Meu
Meu

coração
coração
coração
coração

é
é
é
é

para
para
para
para

ti, Senhor.
ti, Senhor.
ti, Senhor.
ti.

Porque tu me destes a vida.
Porque tu me destes o existir.
Porque tu me destes o carinho.
Me destes o amor. (bis)
A minha vida é para ti, Senhor.
O meu trabalho é para ti, Senhor.
A minha casa é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti.
Porque tu me destes a vida.
Porque tu me destes o existir.
Porque tu me destes o carinho.
Me destes o amor. (bis)
Pão
Pão
Pão
Pão

e
e
e
e

vinho
vinho
vinho
vinho

são
são
são
são

para
para
para
para

ti,
ti,
ti,
ti,

Senhor.
Senhor.
Senhor.
Senhor.

Porque tu me destes a vida.
Porque tu me destes o existir.
Porque tu me destes o carinho.
Me destes o amor. (bis)

.
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22 - REUNIDOS AQUI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Gx5iMe_Ih44
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor.
Novamente aqui, em união.
Algo bom vai acontecer.
Algo bom Deus tem para nós.
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. (bis)
Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós,
Um mundo cheio de paz e de alegria.
Jesus Cristo está aqui,
E conosco vai ficar.
Reunidos aqui só pra louvar Senhor.

.
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23 - BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=bfG6B3Fo1Jo
Buscai primeiro o Reino de Deus
E a sua justiça.
E tudo o mais vos será acrescentado.
Aleluia! Aleluia!
Não só de pão o homem viverá,
Mas, de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!
Se vos perseguem por causa de mim
Não esqueçais o porquê,
Não é o servo maior que o Senhor.
Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! (bis)
Não só de pão o homem viverá,
Mas, de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!
Se vos perseguem por causa de mim
Não esqueçais o porquê,
Não é o servo maior que o Senhor.
Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Aleluia!

.
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24 - MÃOS ABERTAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=HULaCU7Qvi8
Refrão
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer,
O crepitar da chama, a certeza de dar!
Eu te ofereço o sol que brilha forte,
Te ofereço a dor do meu irmão,
A fé na esperança e o meu amor!
Refrão
Eu te ofereço as mãos que estão abertas,
O cansaço do passo mantido,
Meu grito mais forte de louvor!
Refrão
Eu te ofereço o que vi de belo,
No interior dos corações,
A coragem de me transformar!
Refrão

.
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25 - A TI MEU DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=S_jbmZ7-7lg
A ti meu deus
Elevo meu coração,
Elevo as minhas mãos,
Meu olhar, minha voz.
A ti meu Deus, eu quero oferecer
Meus passos e meu viver,
Meu caminhos, meu sofrer.
(Refrão)
A tua ternura Senhor vem me abraçar.
E a tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração.
Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
A ti meu Deus,
Que és bom e que tens amor
Ao pobre, ao sofredor
Vos servir, esperar.
Em ti Senhor,
Humildes se alegrarão
Cantando a nossa canção
De esperança e de paz.
A tua ternura Senhor vem me abraçar.
E a tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração.
Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
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26 - SÓ EM TI VIVER
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=qNLI_OMmpE0
As coisas que o mundo oferecia
Me impediam de te encontrar,
De ver que a vida e só em ti.
Mas, tu viestes e tocastes
Bem no fundo do meu coração,
Me ensinaste a te amar.
Oh Jesus, recebe então a minha vida.
Recebe as coisas que de ti me afastam.
Pois só em ti quero viver. (bis)
Agora, que o meu coração é teu,
Quero sempre te louvar,
Tua vida transbordar.
Para que mais gente experimente
Teu amor nos transformando,
Tua mão a nos tocar.
Oh Jesus, recebe então a minha vida.
Recebe as coisas que de ti me afastam.
Pois só em ti quero viver. (bis)

.
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27 - VENHO SENHOR MINHA VIDA OFERECER
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbyH0WerQxA
Venho Senhor minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar.
Venho Senhor minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar
Como oferta viva em teu altar.
Pois para te adorar foi que eu nasci.
Cumpre em mim o teu querer.
Faça o que está em seu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao teu lado Senhor.
Pois para te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o teu querer.
Faça o que está em teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao teu lado Senhor.

.
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28 - EU CONFESSO A DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=hp6yVGxOrZI
Eu confesso a Deus e a vós irmãos
Tantas vezes pequei, não fui fiel.
Pensamentos e palavras, atitudes, omissões
Por minha culpa, tão grande culpa.
Senhor piedade, Cristo piedade.
Tem piedade, oh Senhor. (bis)
Peço à Virgem Maria, nossa mãe,
E a vós, meus irmãos, rogueis por mim.
A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão
Por seu amor, tão grande amor.
Senhor piedade, Cristo piedade.
Tem piedade, oh Senhor. (bis)

.
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29 - ESTÁS ENTRE NÓS. TU ÉS MINHA VIDA.
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=NrIjSVaodvo
Tu és minha vida, outro Deus não há.
Tu és minha estrada, a minha verdade.
Em tua palavra eu caminharei.
Enquanto eu viver e até quando tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois estás aqui.
Tu estás no meio de nós.
Creio em ti, Senhor, vindo de Maria.
Filho eterno e Santo, homem como nós.
Tu morrestes por amor, vivo estás em nós.
Unidade Trina com o Espírito e o Pai.
E um dia, eu bem sei, tu retornarás.
E abrirás o Reino do Céu.
Tu és minha força, outro Deus não há.
Tu és minha paz, minha liberdade.
Nada nesta vida nos separará.
Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás.
Eu não temerei o mal, tu me livrarás.
E no teu perdão viverei.
Oh Senhor da vida, creio sempre em ti.
Filho Salvador, eu espero em ti.
Santo Espírito de amor, desce sobre nós.
Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé.
E por mil estradas onde andarmos nós.
Qual semente nos levará

.
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30 - AO PARTIR DO PÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=yCH6Cd_VD2k
Quem podia imaginar
Que aquela cruz
Era só o começo
De uma história de amor!
Comentavam, com grande dor,
Tudo o que se passou
E jamais esperavam
Reencontrar o Senhor.
Refrão
Aconteceu sem mesmo esperar.
Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar,
Falava de amor
E o som de sua voz
Abrasava os seus corações.
E diziam:
"Senhor, fica conosco.
É tarde, o dia declina.
Quase sem esperanças partimos
Sem direção.
Mas, ao redor da mesa,
Se abriram os nossos olhos,
Te reconhecemos ao partir do pão!”.
Já não chores Jerusalém,
A alegria voltou,
Teu Senhor está vivo.
Ele ressuscitou!
Refrão

.
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31 - SENHOR QUE VIESTES PARA PERDOAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8
Senhor que viestes para perdoar não para condenar, tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.
Cristo que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.
Senhor que muito perdoais há quem muito ama, sois misericórdia, tende
piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós.

.
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32 - SABES SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=rHt_Z8uU1-o
Sabes Senhor,
O que temos é tão pouco para dar.
Mas, esse pouco nós queremos
Com os irmãos compartilhar.
Queremos nesta hora, diante dos irmãos,
Comprometer a vida, buscando a união.
Sabes Senhor,
O que temos é tão pouco para dar.
Mas, esse pouco nós queremos
Com os irmãos compartilhar.
Sabemos que é difícil os bens compartilhar.
Mas, com a tua graça, Senhor, queremos dar.
Sabes Senhor,
O que temos é tão pouco para dar.
Mas, esse pouco nós queremos
Com os irmãos compartilhar.
Olhando o teu exemplo, Senhor vamos seguir,
Fazendo o bem a todos, sem nada exigir.
Sabes Senhor,
O que temos é tão pouco para dar.
Mas, esse pouco nós queremos
Com os irmãos compartilhar.

.
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33 - PÃO DA VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=fNPxYlkpH5U
Na comunhão, Jesus se dá no pão
E o Cordeiro imolado é refeição,
Nosso alimento de amor e salvação,
Em torno deste altar somos irmãos.
O pão da vida és tu Jesus, o pão do céu,
O caminho, a verdade, via de amor,
Dom de Deus, nosso Redentor. (bis)
Toma e come, isto é o meu corpo
Que do trigo se faz pão, é refeição.
Na eucaristia, o vinho se torna sangue,
Verdadeira bebida, nossa alegria.
O pão da vida és tu Jesus, o pão do céu,
O caminho, a verdade, via de amor,
Dom de Deus, nosso Redentor. (bis)

.
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34 - VEM, E EU MOSTRAREI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=IBK5P8oup_g
Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai.
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir.
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim.
De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também.
Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar.
A verdade é como o sol e invadirá o teu coração.
Sim e eu irei e aprenderei minha razão de ser.
Eu creio em ti que crês em mim e à tua luz verei a luz.
Vem, eu te farei da minha vida participar.
Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior.
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim.
Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós.
Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar,
Com amor, a construção de um mundo novo e muito melhor.
Sim, e eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos.
Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz!

.
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35 - SENHOR QUE VIESTE SALVAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=jj7isEKJ2Gk
Senhor que viestes salvar
Os corações arrependidos.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.
Oh Cristo que viestes chamar
Os pecadores humilhados.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.
Senhor que intercedeis por nós
Junto a Deus Pai que nos perdoa.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.
Piedade, piedade,
Piedade de nós.

.
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36 - MINHA VIDA TEM SENTIDO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xJT265lSJMU
Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui.
E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti.
Meu amor é como este pão, que era trigo,
Que alguém plantou depois colheu.
E depois tornou-se salvação e deu mais vida
E alimentou o povo meu.
Eu
Eu
Eu
Eu

te
te
te
te

ofereço
ofereço
ofereço
ofereço

este pão,
meu amor.
este pão,
meu amor.

Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui.
E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti.
Meu amor é como este vinho, que era fruto,
Que alguém plantou, depois colheu.
E depois encheu-se de carinho,
E deu mais vida e saciou o povo meu.
Eu
Eu
Eu
Eu

te
te
te
te

ofereço
ofereço
ofereço
ofereço

vinho e pão,
meu amor.
vinho e pão,
meu amor.

.
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37 - JÁ É TEMPO DE AMAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=PbtXtkhWJu8
Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração.
Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente
em cada irmão.
Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar.
Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração.
Olha bem ao teu redor, a ternura de uma flor que desabrochou em meio a
criação.
Grande prova de amor de um Deus que tudo fez pra te ver feliz vivendo em
comunhão.
Um sorriso e uma canção de amor,
a ternura de um olhar.
Quantos sonhos e esperança em ter
simplesmente um coração.
Volta o teu olhar ao céu e vê quão grande amor há na imensidão a vida é
uma lição.
Vem, que o sol já fez brilhar a luz do amanhecer, vamos despertar unidos
como irmãos.
Um sorriso e uma canção de amor,
a ternura de um olhar.
Quantos sonhos e esperança em ter
simplesmente um coração.

.
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38 - DAQUI DO MEU LUGAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=5XRfJa1gfoU
Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar,
E fico a imaginar aquele pão, aquela refeição.
Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos.
Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu.
Somos a igreja do pão,
Do pão repartido e do abraço e da paz. (bis)
Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar,
E fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão.
Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos.
Criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu.
Somos a igreja da paz, da paz partilhada
e do abraço e do pão. (bis)

.
[ 81 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

39 - GLÓRIA, GLÓRIA ANJOS DO CÉU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=bFYMsMpYri8
Glória, glória, Anjos do céu! Cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz Deus merece o louvor.
Deus e Pai, nós vos louvamos,
Adoramos, bendizemos,
Damos glória ao vosso nome,
Vossos dons agradecemos!
Glória, glória, Anjos do céu! Cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz Deus merece o louvor.
Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai,
Vós de Deus Cordeiro Santo,
Nossas culpas perdoai!
Glória, glória, Anjos do céu! Cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz Deus merece o louvor.
Vós que estais junto do pai,
Como nosso intercessor,
Acolhei nosso pedidos,
Atendei nosso clamor!
Glória, glória, Anjos do céu! Cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz Deus merece o louvor.
Vós somente sois o Santo,
O Altíssimo, o Senhor,
Com o Espirito Divino,
De Deus pai no esplendor!
Glória, glória, Anjos do céu! Cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz Deus merece o louvor.
Deus merece o louvor, Deus merece o louvor!
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40 - SANTO É O SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=PdVs9BS6hbc
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do Universo,
Os Céus e terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Os Céus e Terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.

.
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41 – A MESA SANTA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0ISSgH_ZRZQ
A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, oh Senhor.
O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, caminho e amor.
Ô, ô, ô, recebe Senhor!
Ô, ô, recebe, Senhor! (bis)
Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar.
A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar!
Ô, ô, ô, recebe Senhor!
Ô, ô, recebe, Senhor! (bis)
A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar.
Tua bondade vem com fartura, é só saber, reunir, partilhar.
Ô, ô, ô, recebe Senhor!
Ô, ô, recebe, Senhor! (bis)

.
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42 - EU VIM PARA ESCUTAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=TvRI_pDel9o
Eu vim para escutar
Tua palavra, tua palavra,
Tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar
Tua palavra, tua palavra,
Tua palavra de amor.
Eu quero entender melhor
Tua palavra, tua palavra,
Tua palavra de amor.
O mundo ainda vai viver
Tua palavra, tua palavra,
Tua palavra de amor.

.
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43 - O SENHOR É REI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=jLz7SkINrjc
O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e Rei.
O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.
Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo.
Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.

.
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44 - GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=5FV2t3xdpg0
Glória a Deus nos altos céus!
Paz na terra aos seus amados!
A vós louvam ao Rei Celeste,
Os que foram libertados
Glória a Deus, lá nos céus e paz aos seus Amém!
Deus é Pai, nós vos louvamos,
Adoramos, bendizemos.
Damos glória ao vosso nome,
Vossos dons agradecemos.
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus Amém!
Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai,
Vós de Deus Cordeiro Santo,
Nossas culpas perdoai!
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus Amém!
Vós, que estais junto do Pai,
Como nosso intercessor,
Acolhei nossos pedidos,
Atendei nosso clamor!
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus Amém!
Vós somente sois o Santo,
O Altíssimo, o Senhor,
Com o Espírito Divino,
De Deus Pai no esplendor!
Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus Amém!
.
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45 - VENHO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=btR_hJp4WL8
Venho Senhor te receber agora
Teu santo corpo, Senhor,
Me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.
E ao receber seu corpo e sangue Senhor,
Possa em mim brotar a paz, o amor e a salvação
E, no teu altar, seremos um em comunhão.
És grande oh meu salvador.
Venho Senhor te receber agora
Teu santo corpo, Senhor,
Me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.
E ao receber teu corpo e sangue Senhor,
Não se faça em mim motivo de condenação,
Mas, se faça sim, Senhor presença tua em mim.
És grande ó meu Salvador.
Venho Senhor te receber agora
Teu santo corpo, Senhor,
Me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.

.
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46 - QUEM É ESTA QUE AVANÇA COMO AURORA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=n9H6D6OVSvw
Quem é esta que avança como aurora?
Temível como exército em ordem de batalha!
Brilhante como o sol e como a lua!
Mostrando os caminhos aos filhos seus!
Ah, ah, ah! Minha alma glorifica ao Senhor.
Meu espírito exulta
Em Deus, meu Salvador.
Quem é esta que avança como aurora?
Temível como exército em ordem de batalha!
Brilhante como o sol e como a lua!
Mostrando os caminhos aos filhos seus!
Ah, ah, ah! Minha alma glorifica ao Senhor.
Meu espírito exulta
Em Deus, meu Salvador.

.
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47 – PAZ, PAZ DE CRISTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xeRjRtjBMOY
Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor te desejo irmão!
Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão!
Se algum dia na vida,
Você de mim precisar,
Saiba que sou seu amigo,
Pode comigo contar.
O mundo dá muita voltas,
A gente vai se encontrar,
Quero na volta da vida,
A sua mão apertar.
Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor te desejo irmão!
Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão!

.
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48 - VEM, ESTA É A HORA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=7j5aLkEe_vE
Vem,
Esta é a hora de adoração.
Vem,
Dar a ele teu coração.
Vem,
Assim como estás para adorar.
Vem,
Assim como estás diante do Pai.
Vem!
Toda a língua confessará no Senhor.
Todo o joelho se dobrará.
Mas, aquele que a ti escolher,
O tesouro maior terá!
Vem,
Esta é a hora de adoração.
Vem,
Dar a ele teu coração.
Vem,
Assim como estás para adorar.
Vem,
Assim como estás diante do Pai.
Vem!
Toda a língua confessará no Senhor.
Todo o joelho se dobrará.
Mas, aquele que a ti escolher,
O tesouro maior terá!

.
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49 - CORDEIRO DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=d7za-xc0iZ8
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade,
Tende piedade,
Tende piedade,
Piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade,
Tende piedade,
Tende piedade,
Piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz,
Dai-nos a paz,
Dai-nos a paz, Senhor,
A vossa paz!

.
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50 - BOM ESTARMOS AQUI LOUVANDO A DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=7dIuPohDoAY
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar seu santo nome.
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus,
Num só amor, num só espírito. (bis)
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar seu santo nome.
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus,
Num só amor, num só espírito. (bis)
Deus, venha nos abençoar
E, que esta união,
Nunca falte para nós. (bis)

.
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51 - TRABALHAR O PÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=lgwpv1R1aMU
Trabalhar o pão,
Celebrar o pão,
Oferecer, consagrar e comungar o pão. (bis)
Fruto do suor e do trabalho,
Sacrifício que Jesus pediu.
Pão da liberdade e da justiça,
Pão da vida, pão do céu.
Te ofertamos porque tudo é teu.
Trabalhar o pão,
Celebrar o pão,
Oferecer, consagrar e comungar o pão. (bis)
Fruto da esperança e da partilha,
Santa Missa que nos faz irmãos.
Pão da liberdade e da justiça,
Pão da vida, pão do céu.
Pão bendito de libertação!
Trabalhar o pão,
Celebrar o pão,
Oferecer, consagrar e comungar o pão. (bis)

.
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52 - PERTO QUERO ESTAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=s6871xx3LBk
Perto quero estar
Junto aos teus pés,
Pois, prazer maior não há
Que me render e te adorar.
Tudo que há em mim
Quero te ofertar.
Mas, ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo.
Teu amigo me tornei.
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias.
Adorarei,
Somente a ti, Jesus.
Perto quero estar
Junto aos teus pés,
Pois, prazer maior não há
Que me render e te adorar.
Tudo que há em mim
Quero te ofertar.
Mas, ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo.
Teu amigo me tornei.
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias.
Adorarei,
Somente a ti, Jesus.
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53 - CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gs-pEqktiB8
Dos montes corre para o mar,
Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração,
Deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer,
Levantarei as minhas mãos.
O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei teu amor para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. (bis)
Dos montes corre para o mar,
Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração,
Deixando tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer,
Levantarei as minhas mãos.
O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei teu amor para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. (bis)
Meu coração exulta,
Com alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a ti,
Ele se encherá com a sua alegria.
Cantarei teu amor para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. (bis)

.
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54 - FORÇA E VITÓRIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=aj5P2AHM_98
Todo joelho se dobrará
E toda língua proclamará,
Que Jesus Cristo é o Senhor. (bis)
Nada poderá me abalar.
Nada poderá me derrotar.
Pois, minha força e vitória
Tem um nome:
É Jesus! (bis)
Quero viver tua palavra.
Quero ser cheio do teu Espírito.
Mas, só te peço, livra-me do mal. (bis)
Nada poderá me abalar.
Nada poderá me derrotar.
Pois, minha força e vitória
Tem um nome:
É Jesus! (bis)
Jesus!
Jesus!
Jesus!

.
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55 - KYRIE ELEISON
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=YinQlmBwk7o
Como a ovelha perdida,
Pelo pecado ferida,
Eu te suplico perdão, oh bom pastor.
Kyrie Eleison.
Kyrie Eleison.
Kyrie Eleison.
Como o ladrão perdoado,
Encontro o paraíso ao teu lado,
Lembra-te de mim, pecador por tua cruz.
Christe Eleison.
Christe Eleison.
Christe Eleison.
Como a pecadora caída,
Derramo aos teus pés minha vida,
Vê as lagrimas do meu coração e salva-me!
Kyrie Eleison.
Kyrie Eleison.
Kyrie Eleison.

Kyrie Eleison significa "Senhor, tende piedade", é um termo de origem
grega. Kyrie Eleison é também uma oração cristã, e está presente na Bíblia,
no Salmo 51. O termo é bastante utilizado em missas cantadas pelos fiéis na
celebração.
Christe Eleison significa “Cristo, tem piedade de nós”.
.
[ 98 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

56 - CONSAGRADO PARA AMAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=kdRw-umZa7A
Venho Senhor me ofertar,
A minha vida consagrar.
Quero renovar o meu sim,
Que tua vontade se faça em mim.
Renova Senhor minha vocação. (bis)
Um consagrado para amar,
Um consagrado para se doar.
Um amor que tudo suporta,
Um amor que não dá para improvisar.
Um consagrado para amar,
Um consagrado para se doar.
Um amor que não busca interesses seus,
É o mais puro amor, o amor de Deus!
Venho Senhor me ofertar,
A minha vida consagrar.
Quero renovar o meu sim,
Que tua vontade se faça em mim.
Renova Senhor minha vocação. (bis)

.
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57 - EM TUA PRESENÇA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=roa9OdgGqD8
É teu este momento de adoração.
Não tenho nem palavras para me expressar.
O brilho desta luz que vem do teu olhar.
Encontro meu abrigo meu lugar.
E quando estamos juntos entre nós estás,
Passando em nosso meio a nos abençoar
E tocas com ternura com a tua mão
A cada um que abre o coração.
Minhas mãos se elevam.
Minha voz te louva.
O meu ser se alegra.
Quando estou em tua presença, Senhor!
Minhas mãos se elevam.
Minha voz te louva.
O meu ser se alegra.
Quando estou em tua presença... Senhor... Senhor... Senhor!

.
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58 - AMAR COMO JESUS AMOU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=o1Hh8bvnd5g
Um dia uma criança me parou.
Olhou-me nos meus olhos a sorrir.
Caneta e papel na sua mão.
Tarefa escolar para cumprir.
E perguntou no meio de um sorriso:
O que é preciso para ser feliz?
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. (bis)
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?
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. (bis)
Depois que eu terminei de repetir.
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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:
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. (bis)

.
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59 - FOI POR VOCÊ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gpm6HWS5T24
Encontrei-me com Jesus num jardim.
Nunca vi nada tão lindo assim.
Minhas dores entreguei em suas mãos.
E Jesus foi falando pra mim:
Das feridas que eu recebi,
Não saíram sangue nem dor,
Foi por isso que o mal eu venci,
Porque delas só saía amor.
Foi sempre o meu amor.
Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido.
Por isso, sinta-se amado e querido,
Pois é o meu amor que cura sua dor.
Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado.
Por isso sinta-se querido e amado.
Pois é o meu amor que cura sua dor,
Que cura sua dor.
Então, Jesus pediu-me assim:
Que as mágoas que estivessem em mim,
Que delas não saíssem mais dor
E, de hoje em diante, só saísse amor.
Que seja sempre assim.
Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido.
Por isso sinta-se amado e querido,
Pois é o meu amor que cura sua dor.
Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado.
Por isso sinta-se querido e amado.
Pois é o meu amor que cura sua dor,
Que cura sua dor.
.
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60 - CARREIROS DO DIVINO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=WxR58E0E1cA
Rompeu a aurora, raiou o dia.
Vamos boiada com destino à romaria.
Refrão
Rompeu a aurora, raiou o dia.
Vamos boiada com destino à romaria. (bis)
A passos lentos, seguimos pela estrada.
Na madrugada levantou o pó do chão.
E o carreiro aperta o passo da boiada.
E o carro canta nas estradas do sertão.
Refrão
O carro canta que arrepia toda a gente.
O sol é quente, no caminho faz calor.
Para nós carreiros isto é indiferente.
A fé é grande e é maior o nosso amor.
Refrão
Quando escurece descansamos a boiada.
Vai ter pousada na beira do ribeirão.
A festa é boa, vai ter comida caipira.
Vai ter catira, ter viola e ter canção.
Refrão
São doze bois na força bruta da estrada.
Que o velho carro canta, geme que arrepia.
Invoca o brilho da luz da trindade santa.
Para iluminar esta nossa romaria.
Refrão
O sol desponta anunciando um novo dia.
Escuto ao longe tocar sino na matriz.
Olho pro céu e agradeço firmemente.
Graças a Deus sou um romeiro feliz. (Refrão)
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61 – GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! LOUVEMOS AO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=XHTSct9hKsI
Glória, glória, aleluia! (3x)
Louvemos ao Senhor.
Na beleza do que vemos,
Deus nos fala ao coração.
Tudo canta: Deus é grande,
Deus é bom e Deus é Pai.
É seu filho Jesus Cristo,
Que nos une pelo amor,
Louvemos ao Senhor!
Glória, glória, aleluia! (3x)
Louvemos ao Senhor.
Deus nos fez comunidade,
Para vivermos como irmãos,
Braços dados, todos juntos,
Caminhamos sem parar.
Jesus cristo vai conosco,
Ele é jovem como nós,
Louvemos ao Senhor!
Glória, glória, aleluia! (3x)
Louvemos ao Senhor.
Jesus Cristo é alegria,
Jesus Cristo é amor,
Da vitória sobre a morte,
Deu a todos o penhor.
Venceremos a tristeza,
Venceremos o temor,
Louvemos ao Senhor!
Glória, glória, aleluia! (3x)
Louvemos ao Senhor.
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62 - SENHOR, PÕE TEUS ANJOS AQUI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=QQ0N-qRuigo&list=PLCjRNUoBKDa3V0ZA9fUOWuKSYo6vq-hm
Senhor, põe teus anjos aqui.
Senhor, põe teus anjos aqui.
Com a espada desembainhada,
Senhor, põe teus anjos aqui.
Não deixes que o inimigo
Escarneça e zombe de nós.
Cobre, Senhor, com teu sangue.
Senhor, põe teus anjos aqui.
Senhor, põe teus anjos lá fora.
Senhor, põe teus anjos lá fora.
Com a espada desembainhada,
Senhor, põe teus anjos lá fora.
Não deixes que o inimigo
Escarneça e zombe de nós.
Cobre, Senhor, com teu sangue.
Senhor, põe teus anjos lá fora.
Senhor, põe teus anjos na rua.
Senhor, põe teus anjos na rua.
Com a espada desembainhada,
Senhor, põe teus anjos na rua.
Não deixes que o inimigo
Escarneça e zombe de nós.
Cobre, Senhor, com teu sangue.
Senhor, põe teus anjos na rua.
Senhor, põe teus anjos lá em casa.
Senhor, põe teus anjos lá em casa.
Com a espada desembainhada,
Senhor, põe teus anjos lá em casa.
Não deixes que o inimigo
Escarneça e zombe de nós.
Cobre, Senhor, com teu sangue.
Senhor, põe teus anjos lá em casa.
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63 - MARIA DE MINHA INFÂNCIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=GQUVJ2Th0Ic
Eu era pequeno, nem me lembro.
Só lembro que à noite, ao pé da cama,
Juntava as mãozinhas e rezava apressado.
Mas, rezava como alguém que ama.
Nas Ave-Marias que eu rezava,
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo.
Mas, dormia como quem amava.
Ave-Maria, Mãe de Jesus.
O tempo passa, não volta mais.
Tenho saudade daquele tempo.
Que eu te chamava de minha mãe.
Ave-Maria, Mãe de Jesus.
Ave-Maria, Mãe de Jesus.
Depois fui crescendo, eu me lembro.
E fui esquecendo nossa amizade.
Chegava lá em casa chateado e cansado.
De rezar não tinha nem vontade.
Andei duvidando, eu me lembro,
Das coisas mais puras que me ensinaram.
Perdi o costume da criança inocente.
Minhas mãos quase não se ajuntavam.
(Refrão)
O teu amor cresce com a gente.
A mãe nunca esquece o filho ausente.
Eu chego lá em casa chateado e cansado.
Mas, eu rezo como antigamente.
Nas Ave-Marias, que hoje eu rezo,
Esqueço as palavras e adormeço.
E embora cansado, sem rezar como eu devo,
Eu de ti Maria, não me esqueço,
(Refrão)
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64 - NINGUEM TE AMA COMO EU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gRCwyduhw04
Tenho esperado este momento.
Tenho esperado que viesses a mim.
Tenho esperado que me fales .
Tenho esperado que estivesses assim.
Eu sei bem que tens vivido.
Sei também que tem chorado.
Eu sei bem que tens sofrido.
Pois permaneço ao teu lado.
Refrão
Ninguém te ama como eu.
Ninguém te ama como eu.
Olhe pra cruz,
Esta é a minha grande prova.
Ninguém te ama como eu.
Ninguém te ama como eu.
Ninguém te ama como eu.
Olhe pra cruz,
Foi por ti, porque eu te amo.
Ninguém te ama como eu.
Eu sei bem o que me dizes,
Ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tem sentido,
Ainda que nunca me reveles.
Tenho andado ao teu lado,
Junto a ti permanecido.
Eu te levo em meus braços,
Pois sou teu melhor amigo.
Refrão

.
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65 - UM CERTO GALILEU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=kTzrA7YgUi0&list=PLthU8krazTglstvPR9jd
Mxc03FjRakTlv&index=18
Um certo dia, a beira mar,
Apareceu um jovem Galileu.
Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava.
Seu jeito simples de conversar
Tocava o coração de quem o escutava.
Refrão
E seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver.
O fenômeno do jovem pregador,
Que tinha tanto amor.
Naquelas praias, naquele mar,
Naquele rio, em casa de Zaqueu.
Naquela estrada, naquele sol,
E o povo a escutar histórias tão bonitas.
Seu jeito amigo de se expressar
Enchia o coração de paz tão infinita.
(Refrão)
Em plena rua, naquele chão,
Naquele poço e em casa de Simão.
Naquela relva, no entardecer,
O mundo viu nascer a paz de uma esperança.
Seu jeito puro de perdoar
Fazia o coração voltar a ser criança.
(Refrão)
Um certo dia, ao tribunal,
Alguém levou o jovem Galileu.
Ninguém sabia qual foi o mal
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E o crime que ele fez, quais foram seus pecados.
Seu jeito honesto de denunciar
Mexeu na posição de alguns privilegiados.
E mataram a Jesus de Nazaré
E no meio de ladrões puseram sua cruz.
Mas, o mundo ainda tem medo de Jesus.
Que tinha tanto amor.
(Refrão)
Vitorioso, ressuscitou.
Após três dias a vida ele voltou.
Ressuscitado, não morre mais.
Está junto do Pai,
Pois ele é o filho eterno.
Mas, ele vive em cada lar
E onde se encontrar um coração fraterno.
Proclamamos que Jesus de Nazaré,
Glorioso e triunfante Deus conosco está.
Ele é o Cristo e a razão da nossa Fé.
E um dia voltará!
(Refrão)

.
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66 - ANJOS DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=H5_SaazkWsw
Se acontecer um barulho perto de você
É um anjo chegando para receber
Suas orações e levá-las a Deus.
Então, abra o coração e comece a louvar.
Sinta o gosto do céu que se derrama no altar,
Que um anjo já vem com a benção nas mãos.
Tem anjos voando neste lugar.
No meio do povo e em cima do altar.
Subindo e descendo em todas as direções.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu.
Só sei que está cheio de anjos de Deus
Porque o próprio Deus está aqui. (bis)
Quando os anjos passeiam a igreja se alegra.
Ela canta, ela chora, ela ri e congrega.
Abala o inferno e dissipa o mal.
Sinta o vento das asas dos anjos agora.
Confia irmão pois é a tua hora.
A benção chegou e você vai levar.
Tem anjos voando neste lugar.
No meio do povo e em cima do altar.
Subindo e descendo em todas as direções.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu.
Só sei que está cheio de anjos de Deus
Porque o próprio Deus está aqui. (bis)

.
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67 - O CÉU SE ABRE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=BPPtWQCgfMA
Hoje o céu se abre pra derramar
Sobre os corações toda a graça do Pai.
Eu também quero me derramar
De todo o meu coração nos braços do Pai.
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim.
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim. (bis)
Hoje o céu se abre pra derramar
Sobre os corações toda a graça do Pai.
Eu também quero me derramar
De todo o meu coração nos braços do Pai.
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim.
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim. (bis)
Hoje eu posso ser um novo homem
Pelo teu poder, renascer.
Hoje eu posso ser um novo homem
Pelo teu poder, renascer. (bis)
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim.
Vem, Espírito Santo, com teu poder
Tocar meu ser, fluir em mim. (bis)

.
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68 - TUDO É DO PAI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=oCX8i06DlPs
Eu pensei que podia viver por mim mesmo.
Eu pensei que as coisas do mundo
Não iriam me derrubar.
O orgulho tomou conta do meu ser
E o pecado devastou o meu viver.
Fui embora, disse: Oh Pai, dá-me o que é meu!
Dá-me a parte que me cabe da herança.
Fui para o mundo, gastei tudo,
Me restou só o pecado.
Hoje sei que nada é meu,
Tudo é do Pai.
Tudo é do Pai!
Toda honra e toda glória.
É dele a vitória
Alcançada em minha vida.
Tudo é do Pai!
Se sou fraco e pecador,
Bem mais forte é o meu Senhor,
Que me cura por amor.
Tudo é do Pai!
Toda honra e toda glória.
É dele a vitória
Alcançada em minha vida.
Tudo é do Pai!
Se sou fraco e pecador,
Bem mais forte é o meu Senhor,
Que me cura por amor.

.
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69 - PAI NOSSO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=uhQcg9hpgwU
Pai nosso que estais no céu,
Santificado seja o teu nome
E venha a nós o teu reino
E seja feita a tua vontade.
Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu!
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o teu amor vela por mim, vela por mim.
Que seja feito assim.
Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu!
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o teu amor vela por mim, vela por mim.
Que seja feito assim.
O alimento desse dia
Dai-nos agora e sempre
E perdoai nossas ofensas
De um modo maior com que perdoamos.
Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu!
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o teu amor vela por mim, vela por mim.
Que seja feito assim.
Meu pai, meu pai do céu, meu pai do céu!
Eu quase me esqueci, me esqueci
Que o teu amor vela por mim, vela por mim.
Que seja feito assim.
E não nos deixeis cair em tentação
Mas, livrai-nos de todo o mal, amém!
.
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70 - COM MINHA MÃE ESTAREI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=X-CwomhwgIM
Com minha mãe estarei,
Na Santa Glória um dia.
Ao lado de Maria,
No céu triunfarei.
Refrão
No céu, no céu,
Com minha mãe estarei.
No céu, no céu,
Com minha mãe estarei
Com minha mãe estarei,
Aos anjos se ajuntando.
Do onipotente ao mando,
hosanas lhe darei.
Refrão
Com minha mãe estarei
E então coroa digna,
De mão tão benigna,
Feliz receberei.
Refrão
Com minha mãe estarei
E sempre neste exílio.
De seu piedoso auxílio,
Com fé me valerei.
Refrão

.
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71 – SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR - DEUS DO UNIVERSO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=PdVs9BS6hbc
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Senhor, Deus do Universo,
Os céus e a Terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.

.
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72 - UTOPIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=AyCJWFmH8Qg
Das muitas coisas
Do meu tempo de criança,
Guardo vivo na lembrança
O aconchego de meu lar.
No fim da tarde,
Quando tudo se aquietava,
A família se ajeitava
Lá no alpendre a conversar.
Meus pais não tinham
Nem escola e nem dinheiro.
Todo dia, o ano inteiro
Trabalhavam sem parar.
Faltava tudo
Mas, a gente nem ligava.
O importante não faltava
Seu sorriso, seu olhar.
Eu tantas vezes
Vi meu pai chegar cansado.
Mas, aquilo era sagrado.
Um por um ele afagava
E perguntava
Quem fizera estrepolia
E mamãe nos defendia.
Tudo aos poucos se ajeitava.
O sol se punha,
A viola alguém trazia.
Todo mundo então pedia
Para o papai cantar com a gente.
Desafinado,
Meio rouco e voz cansada,
Ele cantava mil toadas,
Seu olhar do sol poente.
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Correu o tempo.
Hoje eu vejo a maravilha
De se ter uma família
Quando tantos não a tem.
Agora falam
Do desquite ou do divórcio.
O amor virou consórcio,
Compromisso de ninguém.
Há tantos filhos,
Que bem mais do que um palácio,
Gostariam de um abraço
E do carinho entre seus pais.
Se os pais amassem,
O divórcio não viria.
Chamam a isso de utopia.
Eu a isso chamo paz.

.
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73 - FOGO ABRASADOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=b9QXXXVHJIg
Se tu inflamas o meu coração.
Se tu somente és a minha razão
De viver e amar.
Em tuas mãos minha vida está.
Teu coração é onde eu quero morar
E unir-me em amor,
Como um fogo abrasador.
Inflama, faz subir tuas centelhas de amor
Em chamas do teu coração aberto, meu Senhor.
Seja adorado pra sempre, Senhor.
Quero te amar como amado eu sou
E em louvor me darei.
Tua vontade, a minha, uma só.
Teu coração e o meu seja um só,
Movimento de amor como fogo abrasador.
Inflama, faz subir tuas centelhas de amor
Em chamas do teu coração aberto, meu Senhor.
Inflama, faz subir tuas centelhas de amor
Em chamas do teu coração aberto, meu Senhor.

.
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74 - PEGADAS NA AREIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q-8qTSaJHU
Os caminhos de nosso Senhor
Só quem ama percorreu,
Só quem sonha conheceu.
São caminhos cheios de amor,
Que nem sempre o sonhador
É capaz de entender.
Alguém me disse que sonhou
Que estava numa praia caminhando com Jesus.
E olhando o céu viu sua vida.
Tanta estrada percorrida,
Sempre em busca de uma luz.
E olhando as marcas na areia
Viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus.
E aí ele falou:
- Não te entendo, meu Senhor!
E olhou pro chão.
- Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas.
Por que me deixastes só?
Jesus respondeu:
- Os passos são só meus, jamais te abandonei.
É que nos momentos mais difíceis de viver,
Nos meus braços te levei.

.
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75 - TUDO POSSO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=wI-X_fimgow
Posso, tudo posso naquele que me fortalece.
Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.
Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos.
Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim.
E ali estar!
Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.
Vou persistir e, mesmo nas marcas daquela dor,
Do que ficou, vou me lembrar.
E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou.
Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar
Vou persistir, continuar a esperar e crer.
E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora.
Mas, na alma há certeza da vitória.
Posso, tudo posso naquele que me fortalece.
Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.
Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.
Vou persistir e, mesmo nas marcas daquela dor,
Do que ficou, vou me lembrar.
E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou.
Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar.
Vou persistir, continuar a esperar e crer.
Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem.
Vou cantando minha história, profetizando.
Que eu posso, tudo posso... em Jesus!

.
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76 - SONDA-ME
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=f44CK2Fu4-w
Senhor, eu sei que tu me sondas.
Sei também que me conheces.
Se me assento ou me levanto.
Tu conheces meus pensamentos.
Quer deitado ou quer andando,
Sabes todos os meus passos
E, antes que haja em mim palavras,
Sei que tudo me conheces.
Senhor,
Senhor,
Senhor,
Senhor,

eu
eu
eu
eu

sei
sei
sei
sei

que
que
que
que

tu
tu
tu
tu

me
me
me
me

sondas.
sondas.
sondas.
sondas. (bis)

Deus, tu me cercastes em volta.
Tuas mãos em mim repousam.
Tal ciência é grandiosa,
Não alcanço de tão alta.
Se eu subo até o céu,
Sei que ali também te encontro.
Se no abismo está minha alma,
Sei que ai também me amas.
Senhor,
Senhor,
Senhor,
Senhor,

eu
eu
eu
eu

sei
sei
sei
sei

que
que
que
que

tu
tu
tu
tu

me
me
me
me

amas.
amas.
amas.
amas.

Senhor,
Senhor,
Senhor,
Senhor,
.

eu
eu
eu
eu

sei
sei
sei
sei

que
que
que
que

tu
tu
tu
tu

me
me
me
me

sondas.
sondas.
sondas.
sondas. (bis)
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77 - MARIA DE NAZARÉ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=SMAHODDB-Tk
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
Para a Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
Para a mãe de Jesus, o Filho de Deus.
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu.
Refrão
Ave Maria,
Ave Maria,
Ave Maria, Mãe de Jesus! (bis)
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
Para o 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.
Refrão

.
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78 - CURA, SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=HwOZr9VhVqk
Vamos Jesus passear na minha vida.
Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo.
Quero sentir teu amor, a me embalar.
Cura Senhor, onde dói.
Cura Senhor, bem aqui.
Cura Senhor, onde eu não posso ir. (bis)
Quando a lembrança me faz adormecer.
Sabes que a espada da dor entra eu meu ser.
Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço.
Sinto minha alma chorar junto de Ti.
Cura Senhor, onde dói.
Cura Senhor, bem aqui.
Cura Senhor, onde eu não posso ir. (bis)
Tantas lembranças eu quero esquecer.
Deixa um vazio em minha alma e em meu viver.
Toma Senhor meu espaço, te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer.
Cura Senhor, onde dói.
Cura Senhor, bem aqui.
Cura Senhor, onde eu não posso ir.

.
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79 - NOSSA SENHORA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=mnjYLD9vKF0
Cubra-me com seu manto de amor.
Guarda-me na paz desse olhar.
Cura-me as feridas e a dor me faz suportar.
Que as pedras do meu caminho,
Meus pés suportem pisar.
Mesmo ferido de espinhos me ajude a passar.
Se ficaram mágoas em mim,
Mãe tira do meu coração
E aqueles que eu fiz sofrer peço perdão.
Se eu curvar meu corpo na dor,
Me alivia o peso da cruz.
Interceda por mim minha mãe junto a Jesus.
Refrão
Nossa Senhora me dê a mão.
Cuida do meu coração,
Da minha vida do meu destino. (bis),
Do meu caminho.
Cuida de mim!
Sempre que o meu pranto rolar.
Ponha sobre mim suas mãos.
Aumenta minha fé e acalma o meu coração.
Grande é a procissão a pedir,
A misericórdia o perdão,
A cura do corpo e pra alma a salvação.
Pobres pecadores oh mãe,
Tão necessitados de vós,
Santa Mãe de Deus tem piedade de nós.
De joelhos aos vossos pés,
Estendei a nós vossas mãos,
Rogai por todos nós vossos filhos, meus irmãos.
Refrão
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80 - HÁ UM BARCO ESQUECIDO NA PRAIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=okeXiHLlPIs
Há um barco esquecido na praia.
Já não leva ninguém a pescar.
É o barco de André e de Pedro.
Que partiram pra não mais voltar.
Quantas vezes partiram seguros,
Enfrentando os perigos do mar,
Era chuva, era noite, era escuro.
Mas, os dois precisavam pescar.
Refrão 1
De repente aparece Jesus.
Pouco a pouco se acende uma luz.
É preciso pescar diferente,
Que o povo já sente que o tempo chegou.
E partiram sem mesmo pensar,
Nos perigos de profetizar.
Refrão 2
Há um barco esquecido na praia.
Um barco esquecido na praia.
Um barco esquecido na praia.
Há um barco esquecido na praia.
Já não leva ninguém a pescar.
É o barco de João e Tiago,
Que partiram pra não mais voltar.
Quantas vezes em tempos sombrios,
Enfrentando os perigos do mar,
Barco e rede voltavam vazio.
Mas, os dois precisavam pescar.
Refrão 1
Refrão 2
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Quantos barcos deixados na praia.
Entre eles o meu deve estar.
Era o barco dos sonhos que eu tinha.
Mas, eu nunca deixei de sonhar.
Quanta vez enfrentei o perigo,
No meu barco de sonho a singrar.
Jesus Cristo remava comigo.
Eu no leme, Jesus a remar.
De repente me envolve uma luz,
E eu entrego o meu leme a Jesus.
É preciso pescar diferente,
Que o povo já sente que o tempo chegou.
E partimos pra onde ele quis.
Tenho cruzes mas vivo feliz.
Há um barco esquecido na praia.
Um barco esquecido na praia.
Um barco esquecido na praia.
Refrão 2 (bis)

.
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81 - O VIAJANTE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=KePlBnXS05A
Eu tinha tanta fome de ir embora,
Para ver a vida como a vida era.
Para aquele teu conselho eu não liguei,
Agora eu vejo o quanto me enganei.
Refrão
Manda-me um bilhete de regresso,
ou venha me buscar não ando bem.
Pensei que abandonar-te era progresso,
Mas, sem o teu amor, não sou ninguém.
Peguei a minha herança e fui embora.
De todos os manjares eu provei.
Não houve nada que eu não fiz lá fora,
Mas, nem por isso eu me realizei.
Refrão
Dinheiro, amores, drogas, malandragem,
Eu tinha tudo isso e muito mais.
Gastei a minha herança na viagem,
Comprei a vida mas não tenho paz.
Refrão
Eu vi a vida como a vida era.
E vi que a vida às vezes dói demais.
Viver sem teu amor é uma quimera.
Eu volto a ser teu filho pra ter paz.
Refrão
Aos poucos eu ensaio aquele abraço,
Que um filho arrependido dá no pai.
Na hora em que eu voltar ao teu regaço,
Te juro que eu não saio nunca mais.
Refrão
.
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82 - ÉS ÁGUA VIVA, ÉS VIDA NOVA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=az8o33h5KyM
Eu te peço desta água que tu tens.
É água viva meu Senhor!
Tenho sede, tenho fome de amor,
E acredito nesta fonte de onde vens.
Vem de Deus, estás em Deus, também és Deus.
E Deus contigo faz um só.
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó,
Quero viver eternamente ao lado teu.
És água viva!
És vida nova!
E todo dia me batizas outra vez,
Me fazes renascer,
Me fazes reviver,
Eu quero água desta fonte de onde vens! (bis)

.
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83 - O FILHO PRÓDIGO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=x2ctbWufsSY
Filosofia não me deu felicidade.
Explicação não explicou o que eu te fiz.
Eu tinha tudo ao meu redor,
Saúde, paz e tanto amor.
E, mesmo assim, não soube ser feliz.
Refrão
Minha casa é a casa do Senhor.
Minha casa é a casa do Senhor. (bis)
Eu me afastei porque pensei ser meu direito,
Usar daquilo que era meu como escolhi.
Eu tinha tudo ao meu redor.
E Deus me dava o seu amor.
E, mesmo assim, meu Deus eu não ouvi.
Refrão
Imaginei saber de tudo e fui descrente.
Contra meu Deus ouvi falar e me calei.
Não eu não fui um bom cristão,
Pois, fiz ao mundo concessão.
E, sem notar, de Deus me envergonhei.
Refrão
Igual ao filho que partiu naquela história,
Felicidade longe dele eu não achei.
Filosofia não me deu
Aquela paz que vem de Deus.
Ao meu Senhor agora eu voltarei.
Refrão
.
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84 - MÃEZINHA DO CÉU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=A2mcK5XTCp0
Mãezinha do céu, eu não sei rezar,
Eu só sei dizer, eu quero te amar.
Azul é teu manto, branco é teu véu.
Mãezinha eu quero te ver lá no céu! (bis)
Mãezinha do céu, mãe do puro amor,
Jesus é teu filho, eu também o sou.
Azul é teu manto, branco é teu véu.
Mãezinha eu quero te ver lá no céu! (bis)
Mãezinha do céu, vou te consagrar,
A minha inocência, guarda-a sem cessar.
Azul é teu manto, branco é teu véu.
Mãezinha eu quero te ver lá no céu! (bis)
Mãezinha do céu tem tua proteção,
Guarda meus pais e meus irmãos.
Azul é teu manto, branco é seu véu.
Mãezinha eu quero te ver lá no céu! (bis)
Mãezinha do céu, eu não sei rezar,
Eu só sei dizer, eu quero te amar.
Azul é teu manto, branco é teu véu.
Mãezinha eu quero te ver lá no céu! (bis)

.
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85 - FAZ UM MILAGRE EM MIM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=34l6J3YgpVY
Como Zaqueu,
Eu quero subir
O mais alto que eu puder,
Só pra te ver,
Olhar para ti
E chamar sua atenção para mim.
Eu preciso de ti, Senhor!
Eu preciso de ti, oh Pai!
Sou pequeno demais,
Me dá a tua paz.
Largo tudo pra te seguir.
Refrão
Entra na minha casa.
Entra na minha vida.
Mexe com minha estrutura,
Sara todas as feridas.
Me ensina a ter santidade,
Quero amar somente a ti.
Porque o Senhor é o meu bem maior.
Faz um milagre em mim. (bis)

.
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86 – AVE MARIA, MÃE DO SALVADOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=trJ89O3AzU0
Ave Maria, Mãe do Salvador,
Viva esperança do povo sofredor.
Faz-se na Terra sinal do nosso Deus,
Vem orientar os homens filhos teus.
Refrão
Maria Mãe da Igreja, Rainha Universal.
Modelo de virtude liberta-nos do mal.
Ensina ser fiel o povo do Senhor,
Que o mundo se transforme no reino de amor.
Humilde serva vem nos ensinar,
Por onde ir e como caminhar.
Servindo a Deus e também ao nosso irmão.
Como resposta à nossa vocação.
Refrão
És bem feliz porque soubeste crer,
Dizendo sim, sem nada em ti reter.
Serás bendita em todas as nações.
Em ti sentimos a paz nos corações.
Refrão

.
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87 - CANTAR A BELEZA DA VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Cdl3i-ehkfY
Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual.
Missão do teu povo escolhido!
Senhor vem livrar-nos do mal!
Refrão
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho.
E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho!
Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu.
Missão do teu povo escolhido!
Senhor vem cuidar do que é teu!
Refrão
Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar.
Missão do teu povo escolhido!
Senhor vem conosco ficar!
Refrão
Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres.
Missão do teu povo escolhido!
Senhor nossas forças redobre!
Refrão
Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz.
Missão do teu povo escolhido!
Senhor nossos passos conduz!
Refrão
Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz.
Missão do teu povo escolhido.
Senhor, nossos passos refaz!
Refrão
Fazer deste mundo um só povo, fraterno, a serviço da vida.
Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa lida. (Refrão)
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88 - EU TE AMO TANTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=iHCei0Gzpyo
Por que me resgatou?
Por que me trouxe aqui?
Por que me queres Deus tanto assim?
Se contra o céu pequei e contra ti também.
Minha vida eu destruí, como errei!
Por que me queres tanto assim?
Filho eu quero tanto
Enxugar teu pranto te fazer só meu.
Filho eu quero ser teu Deus.
Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto,
Filho vem ser meu.
Filho eu quero ser teu Deus.
Porque me queres tanto assim?
Eu quero te envolver em meus mistérios,
No manto da minha glória.
Eu vou desenrolar o rolo santo,
Mudar a tua história.
Eu vou fazer de ti vaso de honra.
Eu vou envergonhar os que te zombam.
Vou te dar vitória.
Por que me queres tanto assim?
Filho eu quero tanto
Enxugar teu pranto te fazer só meu.
Filho eu quero ser teu Deus.
Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto,
Filho vem ser meu.
Filho eu quero ser teu Deus. (bis)
Por que eu te amo!
.
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89 – BANQUETE DA ALIANÇA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xRna1XgZ6nQ
A mesa esta pronta o cordeiro imolado.
É o banquete da aliança pão e vinho consagrados.
Trouxeste a tua oferta, fizeste adoração.
Mas, não basta se te falta comunhão.
Não basta estar presente em mais uma celebração.
Não basta se afinar cantar uma bela canção.
É preciso algo mais.
Vem te quero comigo!
Vós sois o sal da terra!
Vós sois a luz do mundo!
E eu seu alimento dia a dia. (bis)
A mesa esta pronta o cordeiro imolado.
É o banquete da aliança pão e vinho consagrados.
Trouxeste a tua oferta, fizeste adoração.
Mas, não basta se te falta comunhão.
Não basta estar presente em mais uma celebração.
Não basta se afinar cantar uma bela canção.
É preciso algo mais.
Vem te quero comigo!
Vós sois o sal da terra!
Vós sois a luz do mundo!
E eu seu alimento dia a dia. (bis)
Estou presente na eucaristia.
Tomai e comei, tomai e bebei!
Este pão é meu corpo.
Este vinho é meu sangue.
Que por vos derramarei. (bis)
Fazei isto em memória de mim!
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90 - NINGUEM TE AMA COMO EU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=G9kKYe_Jm3c
Tenho esperado este momento.
Tenho esperado que viesses a mim.
Tenho esperado que me fales.
Tenho esperado que estivesses assim.
Eu sei bem que tens vivido.
Sei também que tens chorado.
Eu sei bem que tens sofrido.
Pois, permaneço ao teu lado
Refrão
Ninguém te ama como eu!
Ninguém te ama como eu!
Olhe pra cruz,
Esta é a minha grande prova.
Ninguém te ama como eu. (bis)
Eu sei bem o que me dizes.
Ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tem sentido.
Ainda que nunca me reveles.
Tenho andado ao teu lado.
Junto a ti permanecido.
Eu te levo em meus braços.
Pois, sou teu melhor amigo
Refrão

.
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91 - HINO A SÃO JUDAS TADEU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Gmp9skia3xM
Rogamos-te patrono,
A tua intercessão.
Nas dores no abandono,
Nas penas, na aflição.
Refrão
São Judas consola
Os pobres filhos teus,
Que esperam, suplicam,
A paz, o amor de Deus.
O teu nome esquecido,
Queremos relembrar.
Torná-lo mui querido,
Fazê-lo retumbar.
Refrão
Se chora a nossa alma,
Premida pela dor.
A suspirar da calma,
Derramas com amor.
Refrão
Atende os nossos votos,
O céu é quem nos diz.
A graça aos teus devotos,
O teu Jesus prediz.
Refrão

.
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92 - DAI-NOS A BENÇÃO OH MÃE QUERIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=rZROegzXWfc
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Sobre esse manto do azul do céu,
Guardai-nos sempre no amor de Deus. (bis)
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Eu me consagro ao vosso amor,
Oh mãe querida do Salvador. (bis)
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Sois nossa vida, sois nossa luz,
Oh mãe querida do meu Jesus. (bis)
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida.

.
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93 - A ESCOLHIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=IuHeo3OnAqM
Uma entre todas foi a escolhida.
Fostes tu Maria a serva preferida.
Mãe do meu Senhor,
Mãe do meu Salvador!
Maria, cheia de graça e consolo,
Venha caminhar com teu povo.
Nossa Mãe sempre serás! (bis)
Roga pelos pecadores desta Terra.
Roga pelo povo que em seu Deus espera.
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo,
Venha caminhar com teu povo.
Nossa Mãe sempre serás! (bis)
Uma entre todas foi a escolhida.
Foste tu Maria a serva preferida.
Mãe do meu Senhor,
Mãe do meu Salvador!
Maria, cheia de graça e consolo,
Venha caminhar com teu povo.
Nossa Mãe sempre serás! (bis)
Maria, cheia de graça e consolo,
Venha caminhar com teu povo.
Nossa Mãe sempre serás! (bis)

.
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94 – BASTA QUERER
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Zhv1gnDf2-U
Meu pensamento vive em você,
A luz do meu viver, Senhor.
Basta entrar e eu me abrir pra te amar,
Nem precisa perguntar, te amo!
Há um clima todo diferente,
Que aquece e mexe com o coração da gente.
É como um sonho.
É como um sonho.
Eu me dou por inteiro.
Teu é meu coração.
E ao teu lado,
Eu sempre sigo,
Já não há mais talvez,
Basta querer pra te ver outra vez.

.
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95 – BELO PARA MIM É CRIANÇA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=JWHGxgXUMc4
Belo para mim,
É criança a brincar.
É ouvir mil canções,
Numa concha de mar.
É chuva caindo.
É pranto em flor.
E, acima de tudo,
É o amor, é o amor, é o amor!
Belo para mim,
Quando estou a sofrer,
É na treva na alma
Começa a crescer,
Lembrar com alegria,
Que alguém muito além,
E que a espera de mim.
Existe alguém!
Existe alguém!

.
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96 - CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Ngftn_yT5jQ
Oh, minha Senhora e também minha Mãe.
Eu me ofereço inteiramente todo a vós.
E em prova da minha devoção,
Eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que eu sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me.
Como filho e propriedade vossa, Amém.
Como filho e propriedade vossa, Amém.
Oh, minha Senhora e também minha Mãe.
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós.
E em prova da minha devoção,
Eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me.
Como coisa e propriedade vossa, Amém.
Como coisa e propriedade vossa, Amém.

.
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97 – TÃO PERTO DE MIM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=nFZ2X9LKy8c
Tão perto de mim.
Tão perto de mim.
Que até o posso tocar.
Jesus está aqui.
Falarei sem medo ao seu ouvido.
Contarei as coisas que há em mim.
E que só a ele interessarão.
Ele é o mais bonito para mim.
Tão perto de mim.
Tão perto de mim.
Que até o posso tocar.
Jesus está aqui.
Não busque a Cristo lá no alto,
Nem o busque na escuridão.
Muito perto de ti, em teu coração,
Podes adorar a teu Senhor.
Tão perto de mim.
Tão perto de mim.
Que até o posso tocar.
Jesus está aqui.
Olha ao teu lado caminhando,
Passeando entre a multidão.
Muitos cegos são, porque não o veem.
Cegos de cegueira espiritual.
Tão perto de mim.
Tão perto de mim.
Que até o posso tocar.
Jesus está aqui.
.
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98 – BOA NOITE MEU PAI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=HrLbT5Perkw
Boa noite, meu Pai.
Venho te agradecer.
Mais um dia vivi.
Vivi por teu amor.
Boa noite, meu Pai.
Fala o meu coração.
Se eu falhei neste dia,
Peço o teu perdão.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo,
Vim agradecer
Esse dia que tive com amor,
Pra viver como irmão.
Se eu não fui tão perfeito, Senhor,
Modifica o meu coração
Para estar sempre ao teu serviço
E do meu irmão.
Boa noite, meu Pai.
Boa noite, meu Pai.
Um teu filho diz.
E unido a ti,
Serei mais feliz.
Boa noite, meu Pai. Vim aqui te pedir:
Não deixes que eu me esqueça
Um momento de ti.
Meu Senhor, oh meu Pai, meu amigo,
Já vou descansar
E em ti deposito a esperança
De um dia melhor.
Que amanhã possa te servir mais,
Com amor e compreensão
E fazer por ti tudo aquilo,
Que ainda não fiz. Boa noite, meu Pai.
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99 – BOM JOSÉ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=q6GtPTdt2Ko
Olha o que foi meu bom José,
Se apaixonar pela donzela,
De entre todas as mais belas,
De toda a sua Galileia.
Casar com Débora ou com Sara,
Meu bom José, você podia
E nada disso acontecia,
Mas, você foi amar Maria.
Você podia simplesmente ser carpinteiro
E trabalhar
Sem nunca ter que se exilar, nem se esconder
Com Maria.
Meu bom José, você podia ter muitos filhos
Com Maria
E teu ofício ensinar,
Como teu pai sempre fazia.
Por que será meu bom José,
Que esse teu nobre filho um dia
Andou com estranhas ideias,
Que fizeram chorar Maria.
Me lembro às vezes de você,
Meu bom José, meu pobre amigo,
Que desta vida só queria
Ser feliz com sua Maria.

.
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100 - SACRAMENTO DA COMUNHÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0dm07RGZd4k
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão,
Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir,
Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração.
Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento,
Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento.
E, se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti,
Ilumina minhas trevas com tua luz. (bis)
Refrão
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo.
Jesus, o filho da Rainha.
Jesus, rosto divino do homem.
Jesus, rosto humano de Deus. (bis)
Chego muitas vezes em tua casa, oh meu Senhor,
Triste abatido, precisando de amor.
Mas, depois da comunhão, tua casa é meu coração.
Então sinto o céu dentro de mim.
Não comungo porque mereço, isso eu sei, oh meu Senhor.
Comungo pois preciso de ti.
Quando faltei à missa, fugia de mim e de ti.
Mas, eu agora eu voltei, por favor, aceita-me.
Refrão

.
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101 - COMO ÉS LINDO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=RoZGp18ZLxY
Que bom Senhor, ir ao teu encontro,
Poder chegar e adentrar à tua casa,
Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa.
Te olhar,
Te tocar
E te dizer meu Deus como és lindo! (bis)
Oh meu Senhor, sei que não sou nada.
Sem merecer fizeste em mim tua morada.
Mas, ao receber-te, perfeita comunhão se cria.
Sou em ti,
És em mim.
Minh'alma diz meu Deus como és lindo! (bis)

.
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102 - TODAS AS NOSSAS SENHORAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=8OMWQRJW1p8&t=50s
Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz
Me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz.
Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha,
Choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha.
Nossa Senhora de Fátima peço que a alegria venha.
Se o perigo me preocupa eu tenho fé não me alarmo.
Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo.
Senhora dos navegantes, da boa viagem me guia
Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia,
Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia.
Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus.
Todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. (bis)
Sou romeiro e no seu dia, na multidão, mãe querida,
Me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora da Glória, de Lourdes, de Nazaré,
Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé,
Minha mãe tanta bondade hoje eu sei bem o que é.
Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz,
Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus,
Virgem esposa imaculada do Espírito Santo adorável,
Mãe rainha e vencedora, três vezes admirada,
Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável.
Senhora da Rosa Mística, das Dores, da Conceição,
De Guadalupe, Medjugore e do nosso coração.
Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus.
Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. (bis)

.
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103 - MEU MESTRE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=z0vE9eR_gv8
Refrão
A minha vida é do Mestre.
Meu coração é do meu Mestre.
O meu caminho é do Mestre.
Minha esperança é meu Mestre. (bis)
A Deus eu entreguei
O barco do meu ser
E entrei no mar afora.
Para longe eu naveguei,
Não vejo mais o cais,
Só Deus e eu agora.
Refrão
Na solidão da vida
Eu pude perceber
O quanto Deus me ama.
As ondas grandes vêm
Tentando me arrastar
Pra longe da presença.
Refrão
E seu nome é Jesus!

.
[ 150 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

104 - DERRAMA O TEU AMOR AQUI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=HghvI3LJEV4
Senhor, eu quero obedecer a tua voz.
Derrama o teu Espírito sobre todos nós.
Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer,
Entrar na intimidade do teu coração.
Derrama em nós tua unção.
Refrão
Derrama o teu amor aqui!
Derrama o teu amor aqui!
Faz chover sobre nós água viva! (bis)
Senhor, eu quero obedecer a tua voz.
Derrama o teu Espírito sobre todos nós.
Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer,
Entrar na intimidade do teu coração.
Derrama em nós tua unção.
Refrão
Uma igreja renovada,
Povo santo reunido,
Famílias restauradas,
Pelo poder do teu Espírito.
Refrão

.
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105 - ALÔ, MEU DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=kFZzsahtw1A
Alô meu Deus!
Fazia tanto tempo
Que eu não mais te procurava.
Alô meu Deus!
Senti saudades tuas
E acabei voltando aqui.
Andei por mil caminhos
E, como as andorinhas,
Eu vim fazer meu ninho
Em tua casa e repousar.
Embora eu me afastasse
E andasse desligado,
Meu coração cansado
Resolveu voltar.
Refrão
Eu não me acostumei,
Nas terras onde andei.
Eu não me acostumei,
Nas terras onde andei.
Alô meu Deus!
Fazia tanto tempo
Que eu não mais te procurava.
Alô meu Deus!
Senti saudades tuas
E acabei voltando aqui.
Gastei a minha herança
Comprando só matéria.
Restou-me a esperança
De outra vez te encontrar.
Voltei arrependido,
Meu coração ferido,
E volto convencido
Que este é o meu lugar. (Refrão)
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106 - MOVE-TE EM MIM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=PNYqMQ4_01g
Refrão
O Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus se move neste lugar.
Está aqui para consolar.
Está aqui para libertar.
Está aqui para guiar.
O Espírito de Deus está aqui. (bis)
Move-te em mim!
Move-te em mim!
Toca a minha mente e o meu coração.
Enche a minha vida no teu amor!
Move-te em mim!
Deus Espírito, move-te em mim!
Refrão

.
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107 – CAMINHANDO COM MARIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0bSCP8h0N_Q
Santa Mãe Maria nessa travessia,
Cubra-nos em teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida,
Santa Padroeira do Brasil.
Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
Com amor divino guarda os peregrinos,
Nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia, pois, também um dia
Foste peregrina de Belém.
Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
Mulher peregrina, força feminina,
A mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres
Sejam construtoras do Brasil.
Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)
Com seus passos lentos,
Enfrentando os ventos,
Quando sopram noutra direção,
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas
Companheiras de libertação.
Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)

.
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108 - HOJE LIVRE SOU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=J55RDAGfUvc
Presença forte em mim.
Eu posso dizer: habitas aqui!
Porque escravo eu fui
E hoje eu sou mais livre aos teus pés.
Sentido na vida a minha alma encontrou.
Tua mão poderosa veio e me levantou
Agora eu posso declarar:
Hoje livre sou!
Tenho sede da tua graça, cada dia mais.
Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás.
Com palavras de amor te adoro, Senhor.
Hoje livre sou!
Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem.
Nem tribulações nem dor podem nos separar.
E jamais irão romper o que o amor selou.
Hoje livre sou!
Sentido na vida a minha alma encontrou.
Tua mão poderosa veio e me levantou.
Agora eu posso declarar:
Hoje livre sou!
Tenho sede da tua graça, cada dia mais.
Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás.
Com palavras de amor te adoro, Senhor.
Hoje livre sou!
Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem.
Nem tribulações nem dor podem nos separar.
E jamais irão romper o que o amor selou.
Hoje livre sou!
.
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109 - LUZ DIVINA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=JY-h6Tbn39s
Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
Sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir.
Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz.
Essa luz, só pode ser Jesus, essa luz.
Raio duradouro que orienta o navegante perdido.
Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos.
Brilho das estrelas do Universo, o seu olhar me conduz.
Essa luz, é claro que é Jesus, essa luz.
Sigo em paz no caminho da vida porque
O caminho, a verdade, a vida é você.
Por isso eu te sigo,
Jesus, meu amigo.
Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão.
Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração.
Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz.
Essa luz, é claro que é Jesus, essa luz.
Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
Sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir.
Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz.
Essa luz, é claro que é Jesus! (bis)
Essa luz, só pode ser Jesus! bis),
Essa luz, é claro que é Jesus! (bis)
Essa luz, só pode ser Jesus (bis)
Essa luz.
.
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110 - CORAÇÃO DE MÃE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=v4yp265j6VU
O peso da cruz derrubou o Rei Jesus.
Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor.
Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz.
Mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra o amor.
Caminhaste até o calvário com teu filho.
Te convido a caminhar também comigo.
Refrão
Oh Mãe, levanta-me do chão!
Acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração.
Oh Mãe, carrega-me em teu colo!
Educa-me como educaste o Cristo.
Pra que eu possa entender que o calvário me ensinará a viver.
Caminhaste até o calvário com teu filho.
Te convido a caminhar também comigo.
Refrão
Refrão
Que o calvário me ensinará a viver!
Que o calvário me ensinará a viver!

.
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111 - EM ESPIRITO EM VERDADE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=g6MsbSN6Ylc
Refrão 1
Em espírito,
Em verdade,
Te adoramos,
Te adoramos! (bis)
Refrão 2
Rei dos Reis
E Senhor,
Te entregamos
O nosso viver! (bis)
Pra te adorar, oh Rei dos Reis,
Foi que eu nasci, oh Rei Jesus!
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar
Nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver
Na casa de Deus,
Onde flui o amor!
Refrão 1
Refrão 2
Pra te adorar, oh Rei dos Reis,
Foi que eu nasci, oh Rei Jesus!
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar
Nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver
Na casa de Deus,
Onde flui o amor!
.
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112 – CONHEÇO UM CORAÇÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_pSwifSIszk
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno,
Que louva o pai por revelar seu nome aos pequenos.
Que tem o dom de amar,
Que sabe perdoar,
E deu a vida para nos salvar!
Jesus, manda teu espírito,
Para transformar meu coração! (bis)
Às vezes no meu peito bate um coração de pedra,
Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.
Não quer saber de amar,
Nem sabe perdoar,
Quer tudo e não sabe partilhar.
Jesus, manda teu espírito,
Para transformar meu coração! (bis)
Lava, purifica e restaura-me de novo.
Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo.
Derrama sobre nós
A água do amor,
O Espírito de Deus
Nosso Senhor!
Jesus, manda teu espírito,
Para transformar meu coração (bis)

.
[ 159 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

113 - MINHA ESSÊNCIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=03eCVUwZMtg
Vim até aqui
Derramar o meu passado em ti.
Vim banhar os pés que andaram por aí,
Sem carinho receber.
Hoje estou aqui
Não porque mereço, eu sei,
Pois, tu sabes por onde eu andei,
Conheces bem o meu perfume.
Mas, tu sabes também
Que o meu choro é sincero, porém,
Não tenho nada a oferecer, meu Senhor,
Mas, te dou a minha vida.
É tudo que tenho.
Recebe o meu nada.
Refaz a morada.
Habita em mim.
Me pega em teu colo.
Me acalma em teu peito.
Sou teu, sou eleito.
E a minha essência é exalar teu cheiro.

.
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114 - PAZ DE CRISTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xeRjRtjBMOY
Paz, paz de Cristo!
Paz, paz que vem do amor te desejo irmão!
Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão!
Se algum dia na vida,
Você de mim precisar,
Saiba que sou seu amigo,
Pode comigo contar.
O mundo dá muita voltas,
A gente vai se encontrar.
Quero na volta da vida,
A sua mão apertar.
Paz, paz de Cristo!
Paz, paz que vem do amor te desejo irmão!
Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão!
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xsksTFlkYqU

.
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115 – VENHO SENHOR TE RECEBER
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=3k-ANV3s0sQ
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.
E ao receber teu corpo e sangue, Senhor,
Possa em mim brotar a paz, o amor e a salvação.
E no teu altar seremos um em comunhão.
És grande, oh meu Salvador!
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.
E ao receber teu corpo e sangue, Senhor.
Não se faça em mim motivo de condenação.
Mas, se faça sim, Senhor, presença tua em mim.
És grande, oh meu Salvador!
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor.
Venho Senhor te receber agora.
Teu santo sangue, Senhor,
Transborda meu coração, Senhor.

.
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116 - TEU AMOR ME SUSTENTARÁ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=UcUVK1al_Ok
Bem mais do que eu mesmo, me conheces.
Tu sabes dos segredos do meu coração.
Tu sabes de minhas dores, de meus planos.
Me conheces como a palma de tua mão.
Esteja eu no mais profundo abismo,
Na terra mais distante ou no imenso mar,
Esteja eu no vale tenebroso,
Ou em teus átrios a te louvar.
O teu amor me sustentará.
A tua graça não me faltará.
Como um selo gravado em meu coração,
Tua vontade em mim se cumprirá.
O teu amor me sustentará.
A tua graça me bastará.
Atravessarei os desertos, subirei as montanhas,
Se preciso for, para te seguir, Senhor.
Já não sou mais chamado um servo teu.
Mas, amigo escolhido por ti.
Sei que o meu coração é do amado meu.
Para sempre o hei de seguir.
O teu amor me sustentará.
A tua graça não me faltará.
Como um selo gravado em meu coração,
Tua vontade em mim se cumprirá.
O teu amor me sustentará,
A tua graça me bastará.
Atravessarei os desertos, subirei as montanhas,
Se preciso for, para te seguir, Senhor.
.
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117 - NOSSA SENHORA DO BRASIL
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=pbiLCBsOQPE
Fonte de amor e luz.
Estrela que conduz aonde vai a estrada.
A fé que alimenta a alma e o poder da palma,
Quem não crê em nada.
É a força de uma oração.
É a prova do perdão.
Seu manto azul anil
É a salvação a toda hora.
É lágrima de quem não chora.
Nossa Senhora do Brasil.
Refrão
Me cobre com seu manto.
Enxuga o meu pranto.
Perdoa se eu não sei rezar.
Estenda sua mão.
Me abre o coração.
Me ensina a saber amar.
Estenda o seu manto
De paz e acalanto.
O amor mas puro e verdadeiro.
Bendito é o perdão que abre o coração do povo brasileiro.
Fonte de amor e luz.
Estrela que conduz aonde vai a estrada.
A fé que alimenta a alma e o poder da palma,
Quem não crê em nada.
É a força de uma oração.
É a prova do perdão.
Seu manto azul anil
É a salvação a toda hora.
É lágrima de quem não chora.
Nossa Senhora do Brasil.
(Refrão)
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118 - CANTE EM PAZ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=D0dQ91sR7eM
Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus.
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz.
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor.
Soltar a nossa voz e, assim, exaltar o Deus de amor. (bis)
Vamos dançar, cantar na paz do meu Senhor Jesus.
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz.
É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor.
Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. (bis)
Vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus.
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz.
É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor.
Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. (bis)
Vamos amar, amar na paz do meu Senhor Jesus.
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz.
É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor.
Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. (bis)
É tão bom estar aqui, Juntos louvando ao Senhor.
Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor (bis)

.
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119 - PODES REINAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=huxuiBwxBx0
Senhor, eu sei que é teu este lugar.
Todos querem te adorar.
Toma tua direção.
Sim oh vem, oh Santo Espírito, os espaços
Preencher reverência a tua voz vamos fazer.
Refrão
Podes reinar Senhor Jesus, oh sim!
O teu poder teu povo sentirá.
Que bom Senhor, saber que estás presente aqui.
Reina, Senhor, neste lugar.
Visita cada irmão, oh meu Senhor!
Dá-lhe paz interior
E razões pra te louvar.
Desfaz todas tristezas, incertezas e desamor.
Glorifica o teu nome, oh meu Senhor!
Refrão

.
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120 - EM TEU ALTAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0iFZy5zc6d0
Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito.
O teu olhar me acompanha e sabes quem sou.
Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez eu reconheço,
Que minha história é nada sem o teu amor.
Refrão
Por isso venho te buscar,
Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar.
Morar em teu coração
E entregar-me a ti, inteiramente.
Me abandonarei em ti, Senhor.
Em ti repousarei.
A tua ternura me acolhe.
Um refúgio seguro encontrei.
O meu coração venho a ti render.
Toma meu ser, meu querer.
Recebe, Senhor, minha vida
Como prova viva de amor,
Em teu altar, Senhor.
Refrão

.
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121 - SENHOR, QUEM ENTRARÁ?
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=20gnkKXPkDs
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (bis)
Quem tem as mãos limpas
E o coração puro,
Quem não é vaidoso
E sabe amar. (bis)
Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar! (bis)
Oh dá-me mãos limpas
E um coração puro,
Arranca a vaidade,
Ensina-me a amar. (bis)
Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. (bis)
Teu sangue me lava,
Teu fogo me queima,
O Espírito Santo
Inunda meu ser. (bis)

.
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122 - ESTOU PENSANDO EM DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=xUzeIy7EaOc
Refrão
Estou pensando em Deus.
Estou pensando no amor. (bis)
Os homens fogem do amor
E, depois que se esvaziam,
No vazio se angustiam
E duvidam de você.
Você chega perto deles,
Mesmo assim ninguém tem fé.
Refrão
Eu me angustio quando vejo
Que, depois de dois mil anos,
Entre tantos desenganos
Poucos vivem sua fé.
Muitos falam de esperança
Mas, esquecem de você.
Refrão
Tudo podia ser melhor
Se meu povo procurasse,
Nos caminhos onde andasse,
Pensar mais no seu Senhor.
Mas, você fica esquecido
E por isso falta o amor.
Refrão
Tudo seria bem melhor,
Se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria,
E se os pais fossem José,
E se os filhos parecessem
Com Jesus de Nazaré.
Refrão
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123 – A VOLTA DO ROMEIRO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0sliAW-KBAo
Já cumpri minha promessa,
Na maior da devoção.
Rezei junto ao Pai Eterno,
Pedindo a ele sua proteção.
Volto agora, vou pra casa,
Transbordando de alegria.
Pra voltar no outro ano, pra rezar nesta romaria. (bis)
Refrão
Deus Pai Nosso criador,
Deus Filho que o povo conduz.
Deus, Espírito do Céu mandai-nos
Pra nós a Divina Luz. (bis)
Cai no peito uma saudade,
Gemendo com meu carro de boi,
Dos amigos que deixo aqui
E por mais um ano que foi.
Pai Eterno lá nas alturas
Não se esqueça de lembrar de mim,
Pra que eu volte aqui no outro ano, para rezar bem pertinho de ti. (bis)
Refrão
Pai Eterno protegei-nos
A longa volta desta caminhada.
Seja a minha estrela guia,
Nos perigos da estrada.
Amanhã muito cedinho,
Na hora que raiar o dia,
Estarei em terras distantes, com saudades desta romaria. (bis)
Refrão
Deus, Espírito do Céu mandai-nos para nós a Divina Luz. (bis)
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124 - MAIS PERTO DO MEU DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Apgw40GWJ1w
Mais perto do meu Deus,
Oh Pai do Céu,
Na dor ou bem-estar,
Hei de te amar.
Quando a aflição bater,
Com fé hei de dizer:
Mais perto do meu Deus,
Quero sempre estar.
Se a dúvida vier
E anoitecer,
Sem luz que me conduz
Ao teu olhar.
Então serei fiel
E gritarei feliz:
Mais perto do meu Deus,
Quero sempre estar.
Na mão do meu irmão
Encontro a paz,
Sentindo tua presença,
Que me satisfaz.
Então te louvarei,
Teu nome bendirei!
Mais perto do meu Deus,
Quero sempre estar.
Se o mundo me abater,
E eu sofrer,
Nada eu temerei,
No Pai Eterno confiarei.
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Em teus braços repousarei,
E feliz descansarei.
Mais perto do meu Deus,
Sempre estarei.
O teu nome levarei
No coração.
A tua paz transmitirei
Ao meu irmão.
Sei que seu amor estará
Sempre em meu coração.
Mais perto do meu Deus
Quero sempre estar.

.
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125 - EU NAVEGAREI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gHQ_v41J0Os
Eu navegarei
No oceano do Espírito
E ali adorarei
Ao Deus do meu amor. (bis)
Refrão
Espírito, Espírito,
Que desce como fogo,
Vem como em Pentecostes
E enche-me de novo. (bis)
Eu adorarei
Ao Deus da minha vida,
Que me compreendeu
Sem nenhuma explicação. (bis)
Refrão
Eu navegarei
No oceano do Espírito
E ali adorarei
Ao Deus do meu amor. (bis)
Refrão
Eu adorarei
Ao Deus da minha vida,
Que me compreendeu
Sem nenhuma explicação. (bis)
Refrão
Eu servirei
Ao meu Deus fiel,
Ao meu libertador,
Aquele que venceu. (bis)
Refrão
.
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126 - BENDITO LOUVADO SEJA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=AdGkJr93m8s
Bendito, louvado seja.
Bendito, louvado seja.
O Santíssimo Sacramento.
O Santíssimo Sacramento.
Os anjos, todos os anjos.
Os anjos, todos os anjos.
Louvem a Deus para sempre, amém!
Louvem a Deus para sempre, amém!
Os santos, todos os santos.
Os santos, todos os santos.
Louvem a Deus para sempre, amém!
Louvem a Deus para sempre, amém!
Os povos, todos os povos.
Os povos, todos os povos.
Louvem a Deus para sempre, amém!
Louvem a Deus para sempre, amém!

.
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127 - GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=kNdnwN7MqYc
Glória a Jesus na Hóstia Santa,
Que se consagra sobre o altar
E aos nossos olhos se levanta,
Para o Brasil abençoar.
Refrão
Que o Santo Sacramento,
Que é o próprio Cristo Jesus,
Seja adorado e seja amado,
Nesta terra de Santa Cruz.
Seja adorado e seja amado,
Nesta terra de Santa Cruz.
Glória a Jesus, Deus escondido,
Que vindo a nós na comunhão,
Glorificado e enriquecido,
Deixado sempre o coração.
Refrão
Queremos Deus, homens e brados,
Ao Pai Supremo ao Redentor,
Zombam da fé os insensatos,
Erguem-se em vão contra o Senhor.
Na nossa fé, oh Virgem,
O brado abençoar!
Queremos Deus que é nosso Rei,
Queremos Deus que é o nosso Pai.
Queremos Deus que é nosso Rei,
Queremos Deus que é o nosso Pai.

.
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128 - COMO SÃO BELOS OS PÉS DO MENSAGEIRO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ce9JqYeP6uI
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
O meu Senhor chegou com toda glória.
Vivo ele está, ele está,
Bem junto a nós, seu Corpo Santo a nos tocar.
E vivo eu sei, ele está.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
O meu Senhor chegou com toda glória.
Vivo ele está, ele está,
Bem junto a nós, seu Corpo Santo a nos tocar.
E vivo eu sei, ele está.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.
Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor.

.
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129 - CORAÇÃO SANTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=UEei9s_KLws
Refrão
Coração Santo, tu reinarás,
Tu nosso encanto, sempre serás!
Coração Santo, tu reinarás,
Tu nosso encanto, sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso,
Deus amoroso, frágua de amor!
Aos teus pés eu venho, se tu me deixas,
Humildes queixas, sentido expor!
Refrão
Divino Peito, que amor inflama,
Em viva chama, de Eterna Luz!
Porque até e sempre, reconcentrada
Não adorada, Doce Jesus!
Refrão
Correi, cristãos, vinde adorar,
Vinde louvar, oh Bom Jesus!
Com grande ardor, rendei-lhes preitos,
Com os eleitos, na Eterna Luz!
Refrão
Divino Sol, espanca a treva,
Que já longeva o mundo envolve.
Aos pecadores, aos ignorantes,
Que andam errantes, teus olhos volve!
Refrão
Estende às almas, teu suave fogo
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E tudo logo, se inflamará!
Mais tempo à Terra, no mal sumida,
Empedernida, não ficará!
Refrão
Por estas chamas, de amor benditas,
Nunca permitas, ao mal reinar!
Ao Brasil chegue tua caridade
Que ele, em verdade, te saiba amar!
Refrão
Divino Peito, onde se inflama
A doce chama da caridade
Não a conserves reconcentrada
Mas, dilatada na Cristandade!
Refrão

.
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130 - A ELE A GLÓRIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=towCtdqz0_s
Porque dele e por ele,
Para ele são todas as coisas.
Porque dele e por ele,
Para ele são todas as coisas. (bis)
Refrão
A ele a glória!
A ele a glória!
A ele a glória!
Para sempre Amém! (bis)
Quão profundas riquezas,
O saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis,
Seus juízos e seus caminhos. (bis) (Refrão)
Ma kikilu o mavwa.
Ye nzayiln za nzambi.
Unsongi zandi.
Ye nzil andi za kikilu. (bis)
Kwa
Kwa
Kwa
Kwa

iandi o nkembu.
iandi o nkembu.
iandi o nkembu.
mvn ya mvn amém. (bis)

Aan Hem de glorie.
Aan Hem de glorie.
Aan Hem de glorie.
Voor ceuwing amen. (bis)
To Him be glory.
To Him be glory.
To Him be glory.
Forever amen. (bis)
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131 - VOU CANTAR TEU AMOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=DGmJ_YetpNg
Vou cantar teu amor.
Ser no mundo um farol.
Eis-me aqui, Senhor!
Vem abrir as janelas do meu coração.
E então falarei imitando tua voz:
Creio em ti, Senhor.
Nas pegadas deixadas por ti,
Vou andar.
Vou falar do teu coração,
Com ternura nas mãos e na voz.
Proclamar que a vida é bem mais
Do que aquilo que o mundo ensina.
E cantar!
Cantar o canto ensinado por Deus,
Com poesia ensinar nossa fé,
Plantar o chão, cultivar o amor,
Como poetas que querem sonhar.
Para realizar o que o mestre ensinou,
Viemos cear, restaurar o coração,
Fonte de vida no altar a brotar,
A nos alimentar.
Celebrar meu viver
Para no mundo ser mais.
Faz de mim, Senhor,
Aprendiz da verdade, justiça e da paz.
Comungar teu viver
Neste vinho, neste pão.
Quero ser, Senhor,
Novo homem nascido do teu coração.
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Vou falar do teu coração,
Com ternura nas mãos e na voz.
Proclamar que a vida é bem mais
Do que aquilo que o mundo ensina.
E cantar!
Cantar o canto ensinado por Deus,
Com poesia ensinar nossa fé,
Plantar o chão, cultivar o amor,
Como poetas que querem sonhar.
Para realizar o que o mestre ensinou,
Viemos cear, restaurar o coração,
Fonte de vida no altar a brotar,
A nos alimentar.

.
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132 - NAS ASAS DO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=YZs0xQneRMs
Sei que, os que confiam no Senhor,
Revigoram suas forças, suas forças se renovam.
Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar,
Pois, recebo dele asas
E, como águia, me preparo pra voar.
Eu posso ir muito além de onde estou.
Vou nas asas do Senhor.
O teu amor é o que me conduz.
Posso voar e subir sem me cansar.
Ir pra frente sem me fatigar.
Vou com asas, como águia,
Pois confio no Senhor!
Que me dá forças para ser um vencedor,
Nas asas do Senhor.
Vou voar! Voar!

.
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133 - CUIDAS DE MIM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ihg2gSggKug
Cuidas de mim,
Sei que tu cuidas de mim, Senhor.
Cuidas de mim,
Sei que tu cuidas de mim, Senhor.
Ainda que eu ande pelo vale
E o atravesse à sombra da morte,
Cuidas de mim, cuidas de mim.
Mesmo que eu não queira a tua presença,
Mesmo que eu me afaste de ti,
Cuidas de mim, cuidas de mim.
Cuidas de mim,
Sei que tu cuidas de mim, Senhor.
Cuidas de mim,
Sei que tu cuidas de mim, Senhor.
Ainda que eu ande pelo vale
E o atravesse à sombra da morte,
Cuidas de mim, cuidas de mim.
Mesmo que eu não queira a tua presença,
Mesmo que eu me afaste de ti,
Cuidas de mim, cuidas de mim.
Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais.
Teu amor é como o sol a nascer toda manhã.
É um amor que me constrange,
Que me envolve e me aquece.
Esse amor és tu, Senhor.
És tu, Senhor!
Cuidas de mim,
Sei que tu cuidas de mim Senhor.
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134 - NÃO ESTOU SOZINHO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gYFXRVG5hvQ
Venho aqui pedir, Senhor,
Me ponho em tuas mãos,
Recebe minha vida,
Escuta minha oração.
Tudo que tenho e sou,
Conheces toda a minha dor.
Meu pranto hoje vem ser meu clamor,
Cura minha vida Senhor.
Vem me abraçar,
Vem me curar,
Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Vou me entregar,
Em ti me encontrar,
Meu Deus, contigo não estou sozinho. (bis)
Venho aqui pedir, Senhor,
Me ponho em tuas mãos,
Recebe minha vida,
Escuta minha oração.
Tudo que tenho e sou,
Conheces toda a minha dor.
Meu pranto hoje vem ser meu clamor,
Cura minha vida Senhor.
Vem me abraçar,
Vem me curar,
Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Vou me entregar,
Em ti me encontrar,
Meu Deus, contigo não estou sozinho. (bis)
Conheces toda a minha vida.
Tudo o que faço, o que faço, o que sou.
Vem curar minhas feridas, o meu cansaço, fracasso, Senhor!
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135 – RESTAURA A FAMÍLIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=AeM9QasHUpU
Trago aqui em oração.
Tantas perturbações que as famílias têm.
Eu posso crer, ele agirá
Da mesma forma que agiu nas bodas, em Canaã.
Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir.
Encham as talhas com as minhas graças
E já se pode ver o milagre acontecer.
O que antes era água, vinho novo será.
Só o Senhor restaura a família.
Só o amor une os corações.
Perdoa as mágoa, supera as ausências.
Tira as discórdias e as indiferenças.
Só ele pode restaurar.
As bênçãos vai derramar. (Bis)
Sobre a família o amor e a paz transbordarão
Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir.
Encham as talhas com as minhas graças
E já se pode ver o milagre acontecer
O que antes era água, vinho novo será.
Só o Senhor restaura a família.
Só o amor une os corações.
Perdoa as mágoa, supera as ausências.
Tira as discórdias e as indiferenças. (Bis)

.
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136 - QUANDO TEU PAI REVELOU O SEGREDO A MARIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=txIMy82uPlY
Quando teu Pai revelou o segredo a Maria,
Que, pela força do Espírito, conceberia
A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder:
Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver!
Hoje imitando a Maria, que é imagem da Igreja,
Nossa família outra vez te recebe e deseja,
Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus:
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Refrão
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.
E de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor,
Pra gerar e formar Cristo em nós.
Por um decreto do Pai ela foi escolhida
Para gerar-te, oh Senhor, que és origem da vida.
Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração,
Foi quem melhor cooperou com a tua missão.
Na comunhão recebemos o Espírito Santo
E vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto.
Vamos agora ajudar-te no plano da salvação.
Eis aqui os teus servos, Senhor!
Refrão
No coração de Maria, no olhar doce e terno,
Sempre tiveste na vida um apoio materno.
Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir
Quando morrias na cruz tua mãe estava ali.
Mãe amorosa da Igreja quer ser nosso auxílio.
Reproduzir nos cristãos as feições de teu Filho.
Como ela fez em Canaã, nos convida a te obedecer.
Eis aqui os teus servos, Senhor! (Refrão)
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137 – FOLIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=VH-AKpvsMLQ
Levantei de madrugada, ai, ai, ai, ai!
Caía a garoa fria, ai, ai!
Botei os meus bois no carro, ai, ai, ai, ai!
Para sair de romaria, ai, ai, ai, ai!
Para sair de romaria, ai, ai!
Convidei o Pai Eterno, ai, ai, ai, ai!
Jesus e a Virgem Maria, ai, ai!
Para vir juntos na caminhada, ai, ai, ai, ai!
Sendo nossa estrela guia, ai, ai, ai, ai!
Sendo nossa estrela guia, ai, ai!
Pai e Filho, Espírito Santo, ai, ai, ai, ai!
Senhor da Trindade véu ai, ai!
Sou romeiro caminhante, ai, ai, ai, ai!
No caminho para o céu, ai, ai, ai, ai!
No caminho para o céu, ai, ai!
Ao vir a esta Casa Santa, ai, ai, ai, ai!
Casa Santa de morada, ai, ai!
De Jesus e o Deus Divino, ai, ai, ai, ai!
Coroando a Mãe Amada, ai, ai, ai, ai!
Coroando a Mãe Amada, ai, ai!
Adeus oh meu Pai Eterno, ai, ai, ai, ai!
Até o ano que vem, ai, ai!
Quem partir soluça e chora, ai, ai, ai, ai!
Quem ficar chora, também, ai, ai, ai, ai!
Quem ficar chora, também, ai, ai!
Pai Eterno eu vou embora, ai, ai, ai, ai!
Sua bênção vou levando, ai, ai!
Me dê força e saúde, ai, ai, ai, ai!
Para voltar no outro ano, ai, ai, ai, ai!
Para voltar no outro ano, ai, ai!
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138 - TÃO SUBLIME
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Eb5tsEFD32Y&index=9&list=RDX3unO6cj
weI
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar.
Pois, o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.
Amém! Amém!
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar.
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.
Amém! Amém!

.
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139 - SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=X6yE5Qd6daE
Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Refrão
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar,
Com a luta sofrida de um povo que quer ter voz , ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar,
Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar.
O Espírito é vento incessante que nada há de prender.
Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Refrão
No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou.
Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Refrão
O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair.
União é a rocha que o povo usou pra construir.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Refrão
.
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140 – FONTE DE ÁGUA VIVA AGNUS DEI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=uOtHurIXulk
Água cristalina,
Que jorra do peito
Aberto de Jesus,
Lá na cruz.
É uma água viva,
Que cura e que liberta,
Cuja fonte
É o próprio Jesus.
Água cristalina,
Que jorra do peito
Aberto de Jesus,
Lá na cruz.
É uma água viva,
Que cura e que liberta,
Cuja fonte
É o próprio Jesus.
Chuê, chuê!
Chuá, chuá!
Nesta água eu vou me banhar. (bis)

.
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141 – DENTRO DE MIM HÁ UMA FONTE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=bCHMx6EL-p8
Dentro de mim há uma fonte,
Uma fonte de amor.
Dentro de mim há uma ponte,
Para o irmão, para o Senhor. (bis)
Posso perdoar quem me feriu,
Até o levantar se ele caiu.
Eu tenho paz (eu tenho paz),
Para perdoar (pra perdoar).
Eu tenho amor (eu tenho amor),
Para te dar (para te dar).
Pois, eu sou bom (pois eu sou bom),
Meu pai é bom (meu pai é bom).
Meu irmão é bom (meu irmão é bom),
Minha mãe é boa (minha mãe é boa).
Para chegar nesta fonte,
Encontrei muitas pedras.
Doeram também os espinhos,
Que pisei pelo caminho.
Mas, não vou desanimar,
Com fé eu posso continuar a caminhar (a caminhar).
Eu tenho amor (eu tenho amor),
Para te dar (para te dar).
Pois, eu sou bom (pois eu sou bom),
Meu pai é bom (meu pai é bom).
Meu irmão é bom (meu irmão é bom),
Minha mãe é boa (minha mãe é boa).

.
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142 - ABRAÇO DE PAI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=JfHUjOcr-QQ
Quanto eu esperei, ansioso queria te ver
E te falar o que há em mim, já não podia me conter.
Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver
E te mostrar meu coração, tudo o que tenho e sou.
E por mais que me falem, não vou desistir.
Eu sei que nada sou, por isso estou aqui.
Mas, eu sei que o amor que o Senhor tem por mim
É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar.
Quanto tempo também o Senhor me esperou.
Nas tardes encontrou saudade em meu lugar.
Mas, ao me ver na estrada ao longe voltar,
Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar.
E não me perguntou nem por onde eu andei.
Dos bens que eu gastei, mais nada me restou.
Mas, olhando em meus olhos, somente me amou
E, ao me beijar, me acolheu num abraço de Pai .

.
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143 - ABRAÇO DE PAZ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=04U5HqQszjs
É tão bom poder te abraçar,
Desejar a verdadeira paz.
Enquanto abraço quero dizer,
Paz de cristo para você,
A paz de cristo para você.
Nessa nossa caminhada,
Que nos leva ao Pai,
Com Jesus não temeremos.
Juntos somos mais.
Juntos somos mais.
Perdoar,
Quanto eu devo perdoar?
Só assim é que se tem perdão,
Sempre perdoar.
Perdoar,
Quanto eu devo perdoar?
Só assim é que se tem perdão,
Sempre perdoar.
Eu vos dou a paz,
Eu vos deixo a minha paz. (bis)

.
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144 – CRISTÃOS, VINDE TODOS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=rHQbaTYxq0U
Cristãos, vinde todos, com alegres cantos.
Oh vinde! Oh vinde até Belém!
Vede nascido, vosso Rei eterno.
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos, o Salvador!
Humildes pastores deixam seus rebanhos
E alegres acorrem ao Rei do céu.
Nós, igualmente, cheios de alegria.
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos, o Salvador!
O Deus invisível de eterna grandeza,
Sob véus de humildade, podemos ver.
Deus pequenino, Deus envolto em faixas!
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos, o Salvador!
Nasceu em pobreza, repousando em palhas.
O nosso afeto lhe vamos dar.
Tanto amou-nos! Quem não há de amá-lo?
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos, o Salvador!
A estrela do oriente, conduzem os Magos
E a este mistério, envolve em luz.
Tal claridade, também seguiremos.
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos!
Oh vinde adoremos, o Salvador!
.
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145 - ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=W6v2ZcMhykM
Alegres vamos à casa do Pai
E na alegria cantar seu louvor!
Em sua casa, somos felizes,
Participamos da ceia do amor.
A alegria nos vem do Senhor,
Seu amor nos conduz pela mão.
Ele é luz que ilumina o seu povo,
Com segurança lhe dá a salvação.
Alegres vamos à casa do Pai
E na alegria cantar seu louvor!
Em sua casa, somos felizes,
Participamos da ceia do amor.
O Senhor nos concede os seus bens,
Nos convida à sua mesa sentar
E partilha conosco o seu pão,
Somos irmãos ao redor deste altar.
Alegres vamos à casa do Pai
E na alegria cantar seu louvor!
Em sua casa, somos felizes,
Participamos da ceia do amor.
Voltarei sempre à casa do Pai
E, meu Deus, cantarei o louvor.
Só será bem feliz uma vida,
Quem busque a Deus como fonte de amor.
Alegres vamos à casa do Pai
E na alegria cantar seu louvor!
Em sua casa, somos felizes,
Participamos da ceia do amor
.
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146 - ALELUIA! ALGUÉM DO POVO EXCLAMA!
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=KnHJVsGhoFo
Alguém do povo exclama: como és grande, oh Senhor!
Quem te gerou e alimentou?
Jesus responde: oh mulher para mim é feliz,
Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou!
Aleluia, aleluia , aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia , aleluia, aleluia!
Nem todo que me diz: Senhor, Senhor, chega ao céu!
Mas, só quem obedece o Pai!
Jesus se a igreja louva tua mãe, louva a ti
E espera que a conduzas pela estrada onde vais!
Aleluia, aleluia , aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia , aleluia, aleluia!

.
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147 - ALELUIA, COMO O PAI ME AMOU
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_om0-2uvc
Aleluia, aleluia!
Como o pai me amou assim também eu vos amei.
Aleluia, aleluia!
Como eu estou no pai, permanecei em mim.
Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim!
Repouso encontrarão os vossos corações.
Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre,
Ao pequenino, o seu grande amor!
Aleluia, aleluia!
Como o Pai me amou assim também eu vos amei.
Aleluia, aleluia!
Como eu estou no pai, permanecei em mim.

.
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148 - ALGUÉM POR TI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=dQ97Z8gICrE
Vem, olha em meus olhos, conta para mim,
Se já não podes mais resistir.
Descansa tua vida junto de mim.
Vem pra dividir o que não dá mais
Por ser pesado tira tua paz.
Não tenhas receio em me dizer.
Eu sou teu Mestre e Senhor
E tenho motivos para te amar.
Tu és meus filho pode chegar,
Descansa tua vida junto de mim.
Se a dor te fez regressar,
Espero que o amor te faça ficar.
O meu coração é sempre o teu lar,
Se queres voltar verás que tens alguém por ti.
Vem, quebra a distancia que se criou.
Rompe a barreira que se formou.
Permita que eu mostre o meu coração.
Vem, não é possível que seja assim.
Filho amado olha para mim.
Estou do teu lado para te dizer.
Eu sou teu Mestre e Senhor
E tenho motivos para te amar.
Tu és meus filho pode chegar,
Descansa tua vida junto de mim.
Se a dor te fez regressar,
Espero que o amor te faça ficar.
O meu coração é sempre o teu lar,
Se queres voltar verás que tens alguém por ti.
.
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149 - ALMA MISSIONÁRIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=vV-I5wEJqYA
Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera
Desgaste anos em mim.
Estou disposto ao que queiras,
Não importa o que seja,
Tu chamas-me a servir.
Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra,
Necessitem de força de viver.
Onde falte a esperança,
Onde tudo seja triste simplesmente,
Por não saber de ti.
Te dou meu coração sincero
Para gritar sem medo:
Formoso é o teu amor!
Senhor, tenho alma missionária,
Conduze-me à terra que tenha sede de ti.
Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra,
Necessitem de força de viver.
Onde falte a esperança,
Onde tudo seja triste simplesmente,
Por não saber de ti.
E, assim, eu partirei cantando,
Por terras anunciando
Tua beleza Senhor.
Terei meus braços sem cansaço,
Tua história em meus lábios
E a força da oração.
Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra,
Necessitem de força de viver.
Onde falte a esperança,
Onde tudo seja triste simplesmente,
Por não saber de ti.
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150 - ANTES DA MORTE E RESSUREIÇÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=DektMsg-iJM
Antes da morte e ressurreição de Jesus,
Ele, na ceia, quis se entregar.
Deu-se em comida e bebida para nos salvar.
Refrão
E quando amanhecer
O dia eterno, a plena visão,
Ressurgiremos por crer
Nesta vida escondida no pão. (bis)
Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor
Nós repetimos, como ele fez,
Gestos, palavras, até que volte outra vez.
Refrão
Este banquete alimenta o amor dos irmãos
E nos prepara para glória do Céu.
Ele é a força na caminhada pra Deus.
Refrão
Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai.
Quem o recebe, não morrerá.
No último dia, vai ressurgir, viverá.
Refrão
Cristo está vivo, ressuscitou para nós.
Esta verdade vai anunciar
À toda Terra, com alegria, cantar.
Refrão
.
[ 200 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

151 - QUEM ESPERA EM TI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=PQBQBseIiBA
Meu Senhor, em tua presença,
A paz invade o meu coração.
Em ti está minha confiança.
Estou seguro em tuas mãos.
Se me faltam as forças,
Ergue-me com teu amor.
A tua mão me sustenta,
Nada me falta, Senhor.
Quem espera em ti,
Revigora suas forças.
Estes sobem aos céus como águias.
Estes correm sem se cansar.
Caminham sem desanimar,
Cheios da força do Senhor. (bis)

.
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152 - CRUCIFIXO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=GZUUvvaqM0A
Saí a procurar alguém, em algum lugar,
Onde eu pudesse ter razão para viver.
Eu não podia mais continuar assim,
Vivendo sem saber o que fazer de mim.
A minha solidão não suportava mais,
Nem mesmo uma canção, me devolvia a paz.
Eu me desiludi, pensei em desistir,
Nenhuma esperança eu tinha.
No quarto então fiquei,
Chorando sem saber,
O amanhã que eu tinha para viver.
Mas, de repente na parede eu vi,
Você abrindo os braços para mim
E alguma coisa em seu olhar,
Mudou tudo dentro de mim.
E uma alegria veio, então,
Encher de paz todo meu coração,
Me dando um motivo, uma razão,
Pra nunca mais ficar assim.
Eu me desiludi, pensei em desistir,
Nenhuma esperança eu tinha.
No quarto então fiquei,
Chorando sem saber,
O amanhã que eu tinha para viver.
Mas, de repente na parede eu vi.
Você abrindo os braços para mim
E alguma coisa em seu olhar.
Mudou tudo dentro de mim
E uma alegria veio, então,
Encher de paz todo meu coração,
Me dando um motivo, uma razão,
Pra nunca mais ficar assim.
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153 - DA CEPA BROTOU A RAMA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=TXj78ZdLzE0
Refrão
Da cepa brotou a rama,
Da rama brotou a flor,
Da flor nasceu Maria,
De Maria o Salvador. (bis)
O Espírito de Deus sobre ele pousará.
De saber, de entendimento este espírito será.
De conselho e fortaleza, de ciência e de temor,
Achará sua alegria no temor do seu Senhor.
Refrão
Não será pela ilusão de um olhar, do ouvir falar,
Que ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer.
Mas, os pobres desta Terra com justiça julgará
E dos fracos o direito ele é quem defenderá.
Refrão
A palavra de sua boca ferirá o violento
E o sopro de seus lábios matará o avarento.
A justiça é o cinto que circunda a sua cintura
E o manto da lealdade é a sua vestidura.
Refrão
Neste dia, neste dia, o incrível, verdadeiro,
Coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro,
A comer do mesmo pasto, tigre, boi, burro e leão,
Por um menino guiados, se confraternizarão.
Refrão
.
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154 - DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=0EGJjBIr0yQ
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! (bis)
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.
Dai-lhes vós mesmos de comer,
Que o milagre vai acontecer! (bis)
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.
Dai-lhes vós mesmos de comer,
Que o milagre vai acontecer! (bis)
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.
Dai-lhes vós mesmos de comer,
Que o milagre vai acontecer! (bis)

.
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155 - DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ryoio5H7zME
Refrão
Das alturas orvalhem os céus
E as nuvens que chovam justiça,
Que a Terra se abra ao amor
E germine o Deus Salvador. (bis)
Fostes amigo, antigamente,
Desta Terra que amaste.
Deste povo que escolhestes,
Sua sorte melhorastes.
Perdoastes seus pecados,
Tua ira acalmastes.
Refrão
Escutemos suas palavras.
É de paz que vai falar.
Paz ao povo, a seus fiéis,
A quem dele se achegar.
Está perto a salvação
E a glória vai voltar.
Refrão
Eis amor, fidelidade,
Vão unidos se encontrar.
Bem assim, justiça e paz,
Vão beijar-se e se abraçar.
Vai brotar fidelidade
E justiça se mostrar. (Refrão)
E virão os benefícios
Do Senhor a abençoar.
E os frutos do amor
Desta Terra vão brotar.
A justiça diante dele
E a paz o seguirá.
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156- DÊ UM SORRISO SÓ
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=nQWq8nIlbZw
Dê um sorriso só,
Sorriso aberto.
Sorriso certo,
Cheio de amor.
Dê um sorriso só,
Sorriso aberto.
Sorriso certo,
Cheio de amor.
Quem tem Jesus,
Gosta de cantar.
Está sempre sorrindo,
Mesmo quando não dá.
Tropeça aqui,
Oi, cai acolá,
Mas, depressa levanta
E começa a cantar.

.
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157 - DEUS DO IMPOSSÍVEL
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=qJqLerId0tg
O meu Deus é o Deus do impossível.
Iavé, Jireh, o grande El Shadday,
Que abriu o mar vermelho
E ao seu povo fez passar.
Que da rocha água limpa fez brotar.
O meu Deus é o Deus do impossível.
Que liberta encarcerados das prisões,
Faz da estéril mãe de filhos,
Restaura a alma dos feridos
E dilata o amor nos corações.
Que dá vista aos cegos
E aos surdos faz ouvir.
Faz a tempestade se acalmar.
Andou por sobre o mar
E aos mudos fez falar,
Paralíticos e coxos fez andar.
O meu Deus é o Deus do impossível.
É o mesmo hoje.
E sempre há de ser.
O meu Deus é o Deus do impossível.
E fará o impossível pra você.
E fará o impossível por você.

.
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158 – ELE ESTÁ PRA CHEGAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=J_gLhQ_L90M
Se ilumine na luz das estrelas.
Se aqueça nos raios do sol.
Se refresque na chuva que cai
Sobre a sua cabeça.
Agradeça e respire do ar.
Se concentre diante do mar.
Se procure, se encontre, depressa.
Ele está pra chegar.
Não se pode negar os sentidos,
Tampouco, tapar os ouvidos
Para fugir das verdades,
Que a própria consciência nos diz.
Não adianta tentar se esconder,
Nem, tampouco, querer se enganar.
Se procure, se encontre, depressa.
Ele está pra chegar (bis)
Vista-se no branco desse amor que vem do alto.
Busque o céu dos seus pensamentos.
Veja que a verdade e as palavras do profeta
Nunca se perderam nos ventos.
Pare pra pensar, pense muito bem.
Olhe que esse dia já vem. (bis)
Pare, pense,
Olhe que esse dia já vem. (bis)
Muito breve uma luz vai brilhar.
Nessa luz ele então surgirá.
Se materializando ante os olhos
Surpresos do mundo.
Não se pode fugir dessa luz.
Dessa força chamada Jesus.
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Se procure, se encontre, depressa.
Ele está pra chegar (bis)
Vista-se no branco desse amor que vem do alto.
Busque o céu dos seus pensamentos.
Veja que a verdade e as palavras do profeta
Nunca se perderam nos ventos.
Pare pra pensar, pense muito bem.
Olhe que esse dia já vem. (bis)
Pare aleluia, pense aleluia.
Olhe que esse dia já vem (aleluia). (bis)
Pare aleluia, pense aleluia.
Olhe que esse dia já vem (aleluia). (bis)

.
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159 - EM PROCISSÃO VÃO O PÃO E O VINHO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=2I0sdVRiBHM
Em procissão vão o pão e o vinho,
Acompanhados de nossa devoção.
Pois, simbolizam aquilo que ofertamos:
Nossa vida e o nosso coração.
Refrão
Ao celebrar nossa Páscoa
E ao vos trazer nossa oferta.
Fazei de nós, oh Deus de amor,
Imitadores do Redentor.
A nossa Igreja que é mãe deseja,
Que a consciência do gesto de ofertar,
Se atualize durante toda a vida,
Como o Cristo se imola sobre o altar.
Refrão
Eucaristia é sacrifício,
Aquele mesmo que Cristo ofereceu.
O mundo e homem serão reconduzidos,
Para a nova aliança com seu Deus .
Refrão
O pão e o vinho serão em breve
O corpo e o sangue do Cristo Salvador.
Tal alimento nos une num só corpo,
Para a glória de Deus em seu louvor.
Refrão

.
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160 - ÉS O AMIGO IDEAL
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=uEBfX8zKfhw
És o amigo ideal.
Sozinho, não posso seguir.
Não temo o mundo e o mal.
Vem me preencher,
Vem me conduzir
Em teu caminho Salvador.
Sim, eu quero sempre mais.
Ressurgir em teu amor
E levar a tua paz.
Neste canto de louvor,
Me aquece em teu calor.
Refrão
Vinho e sangue tu transformas
E no pão teu corpo estás.
Te exalto em comunhão,
Me renovo em teu altar.
Morreste por mim na cruz,
Tua morte trouxe a luz.
Comigo sempre sei que estás.
Mas, em meio a tanta dor
Te agradeço oh meu Senhor,
Pelo teu imenso dom,
Pois, nasceste para amar.
Ajoelho-me a orar,
Quero a ti me entregar,
Dedicar o meu cantar.
Sim, eu quero sempre mais
Ressurgir em teu amor
e levar a tua paz.
Neste canto de louvor, me aquece em teu calor. (Refrão)
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161 - ESPÍRITO CRIADOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ExjZN_J6FHo
Espírito criador,
Com o Pai fazeis fecundo
O solo imenso do mundo
Para nos dar trigo e flor.
Bendito sois noite e dia
Por tão grande doação.
Fonte sem fim de alegria,
São matérias pro nosso pão.
Espírito criador,
Foi dom de vossa bondade
Encher-nos de habilidade,
Para o trabalho, Senhor.
Com o pai, vós sois bendito
Porque dais à nossa mão
Com poder, que é quase infinito,
Continuar a criação.
Espírito criador,
Bendito sempre sejais,
Por tudo isso, e bem mais,
Pelo imenso dom do amor.
Pela força no terreno,
Pelo dom de fazer pão,
Por esse impulso sereno,
Para nos por em comunhão.

.
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162 - ESTE PRANTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Lw3ci06iX7w
Muito alegre eu te pedi o que era meu.
Parti, um sonho tão normal.
Dissipei meus bens e o coração também.
No fim, meu mundo era irreal.
Confiei no teu amor e voltei.
Sim, aqui é meu lugar.
Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou
Este pranto em minhas mãos.
Mil amigos conheci, disseram adeus.
Caiu, a solidão em mim.
Um patrão cruel levou-me a refletir:
Meu Pai, não trata um servo assim.
Confiei no teu amor e voltei.
Sim, aqui é meu lugar.
Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou
Este pranto em minhas mãos.
Nem deixastes-me falar da ingratidão.
Morreu no abraço o mal que eu fiz.
Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés.
Voltei à vida, sou feliz.
Confiei no teu amor e voltei.
Sim, aqui é meu lugar.
Eu gastei teus bens, oh Pai, e te dou
Este pranto em minhas mãos.

.
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163 - ESTOU AQUI
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=jUiL5Kr091I
Estou aqui,
Para ser amado e te amar,
Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar.
Diante de ti,
Para me render ao teu amor
E confessar minhas fraquezas:
Sou pecador.
Também estou aqui
Para pedir perdão
Pelas almas que, ainda, não
Buscam teu coração.
Te amar por quem não te ama.
Te adorar por quem não te adora.
E esperar por quem não espera-te.
Pelos que não creem em Deus,
Eu estou aqui.

.
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164 - EU CONFIO EM NOSSO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=UR1cVJG8aU8
Refrão
Eu confio em nosso Senhor
Com fé, esperança e amor. (bis)
Creio em Deus, uno, trino e eterno,
Que criou o céu, a terra e o mar.
Sou católico, crente e sincero,
A meu Deus aprendi a adorar.
Refrão
Eu espero salvar minha alma,
Com o auxílio da graça de Deus.
Cumprirei sempre os Dez Mandamentos,
Que me abrem as portas do Céu.
Refrão
Amo a Deus sobre todas as coisas
E lhe dou este meu coração.
Amo o próximo como a mim mesmo,
Pois, o próximo é meu irmão.
Refrão
Nesta Igreja de Cristo infalível,
A quem amo com grande ardor,
Me alimento do corpo e do sangue
do eterno e divino Senhor.
Refrão
Eu confio em Nossa Senhora
E lhe peço eficaz proteção.
Pois, minha alma tranquila descansa,
Repousando no seu coração.
Refrão
.
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165 - EU QUERO ESTAR DIANTE DO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=E6-dD6iB4wo
Refrão
Eu quero estar diante do Senhor,
Eu quero estar diante do Senhor,
Com muita fé,
Com muito amor,
Com muita fé,
Com muito amor. (bis)
Ele é o Rei,
Ele é o Senhor,
O Salvador,
Verdadeiro amor.
Livrou-me da morte,
Ao subir na cruz.
Eternamente
Vou proclamar.
Refrão
Jesus chegou,
A luz surgiu,
O mar se acalmou,
Tempestade cessou.
Minha alegria é estar aqui.
Com meus irmãos sempre cantarei.
Refrão
Gloria ao Pai,
Gloria ao Filho,
Gloria ao Espirito
Santo de Deus,
Que me renova a cada novo dia,
Que me concede com os anjos cantar.
Refrão
.
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166 - EU SOU O PÃO DA VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Zxky-HhdqWo
Eu sou o pão da vida.
O que vem a mim não terá fome.
O que crê em mim não terá sede.
Ninguém vem a mim,
Se meu Pai não o atrair.
Refrão
Eu o ressuscitarei,
Eu o ressuscitarei,
Eu o ressuscitarei,
No dia final.
Eu sou o pão da vida,
Que se prova e não se sente fome.
O que sempre beber do meu sangue,
Viverá em mim e terá a vida eterna.
O pão que eu darei
É meu corpo, vida para o mundo.
O que sempre comer de minha carne,
Viverá em mim
Como eu vivo no Pai.
Sim, meu Senhor, eu creio
Que vieste ao mundo a remi-lo,
Que tu és o Filho de Deus
E que estás aqui,
Alimentando nossas vidas.
Refrão

.
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167 - FICA SENHOR COMIGO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=TjK3u-vS7hk
Fica Senhor comigo,
Preciso da sua presença
Para não te ofender.
Sabes quão facilmente
Sou fraco e te abandono.
Preciso de ti para não cair.
Fica Senhor comigo,
Se queres que eu te seja fiel.
Seja-me aquele abrigo
Pois, embora minha alma
Muito pobrezinha,
Deseja ser pra ti.
Lugar de consolação,
Carinho e adoração,
Um ninho de amor, então,
Quietude e profunda oração.
Não peço o que não mereço,
Mas, tua presença, oh Deus, quero ter.
Fica Senhor comigo,
Para que eu ouça a tua voz.
Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo. (bis)
Não peço o que não mereço,
Mas, tua presença, oh Deus, quero ter.
Fica Senhor comigo para que eu ouça a tua voz.
Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas.
Fica Senhor para me dar a conhecer a tua vontade.
Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo.
Minh'alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo.
Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor,
Tanto desejo amar-te, fica meu grande amor.
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168 - FONTE DE VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=aMMD7wt5Tg8
Oh! Jesus, meu Senhor, eis me aqui!
Sou tão fraco e dependo de ti.
Tantas coisas preciso falar
E só tu, meu Senhor, poderás me ajudar.
E por isso eu vim me entregar.
Eu andei afastado de ti,
Em um mundo incerto eu vivi.
Mas, agora te peço perdão,
Se não fui tão fiel, não ouvi teu chamar.
Hoje eu vim te adorar e louvar.
Tua paz eu já posso sentir,
O teu rosto no meu refletir.
És a fonte da vida, Senhor.
Posso ver teu olhar, tuas mãos me tocar.
Hoje em mim renasceu teu amor

.
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169 – GLÓRIA AO PAI CRIADOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=zLXCmLJ7ODU&spfreload=1
Glória, glória!
Ao Pai, Criador,
Ao Filho Redentor
E ao Espírito, glória! (bis)
Ao Pai, criador do mundo,
Ao Filho, Redentor dos homens
Ao Espírito de Amor demos sempre
Glória! (bis)
Glória, glória!
Ao Pai, Criador,
Ao Filho Redentor
E ao Espírito, glória! (bis)
Ao Pai, criador do mundo,
Ao Filho, Redentor dos homens
Ao Espírito de Amor demos sempre
Glória! (bis)

.
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170 - PORQUE ELE VIVE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=lEahwz-ofyg
Deus enviou seu Filho amado
Para morrer em meu lugar.
Na cruz pagou por meus pecados,
Mas, o sepulcro vazio está porque ele vive.
Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
Porque ele vive, temor não há.
Mas, eu bem sei que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
Um dia eu vou cruzar os rios
E verei, então, um céu de luz.
E verei que lá, em plena glória,
Vitorioso, vive e reina o meu Jesus.
Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
Porque ele vive, temor não há.
Mas, eu bem sei que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está.

.
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171 - GLÓRIA A DEUS TRINDADE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjHNBG4SDs
Glória a Deus Trindade que primeiro nos amou.
Deus comunidade que em Jesus se revelou.
Viver e conviver em comunhão.
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!
Glória ao Filho amado que do Pai vem anunciar
Grande boa nova para os homens libertar.
Viver e conviver em comunhão.
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!
Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou,
Vem e ensina a todos o que o Filho nos falou.
Viver e conviver em comunhão.
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!
Glória, glória aleluia, eis a nossa vocação!

.
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172 - GLÓRIA PRA SEMPRE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=iGDVH_-zMNM
Glória para sempre ao Cordeiro de Deus.
A Jesus o Senhor, ao Leão de Judá.
A Raiz de Davi, que venceu e o Livro abrirá.
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão e professarão:
Jesus Cristo é o Senhor.
Ele é o Senhor, ele é o Senhor,
Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor.
Todo o joelho se dobrará, toda língua proclamará
Que Jesus Cristo é o Senhor.
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus.
A Jesus o Senhor, ao Leão de Judá.
A Raiz de Davi, que venceu e o Livro abrirá.
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão e professarão:
Jesus Cristo é o Senhor.
Ele é o Senhor, ele é o Senhor,
Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor.
Todo o joelho se dobrará, toda língua proclamará
Que Jesus Cristo é o Senhor.

.
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173 - HINO DA MÃE PEREGRINA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=8nUM5hIVC8w
Refrão
Mãe Admirável, oh Mãe Peregrina,
A tua visita aquece e ilumina,
Pois, trazes contigo teu Filho Jesus,
Que é vida, caminho, verdade e luz.
Por nossa Judéia, oh Mãe, com carinho,
Tu vens apressada, estás a caminho.
Por onde tu chegas, a paz faz morada,
As portas se abrindo em cada chegada.
Refrão
De teu Santuário, tu vens peregrina,
A graça trazendo que lá se origina.
Ao dar-nos abrigo, transformas pro bem,
Nosso apostolado abençoas também.
Refrão
Unida ao teu Filho, és corredentora.
Milagres alcanças, doce intercessora.
A água é mudada em vinho de amor,
Também de esperança e de fé no Senhor.
Refrão
Rezando e vivendo o Santo Rosário,
Será nossa casa também Santuário.
Oh, fica conosco, haja o que houver,
Faremos contigo o que Cristo disser.
Refrão
E, assim, Mãe querida, doce peregrina,
Rumamos ao tempo que se descortina.
Vivendo a aliança, teu santo convênio,
Será para Cristo o novo milênio.
Refrão
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174 - IMACULADA MARIA DE DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=5wkU4KCKvpM
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.
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
Olhos abertos para sede do povo.
Passo bem firme que o medo desterra.
Mãos estendidas que os tronos renegam.
Reino de Deus que renova esta terra!
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
Faça-se, oh Pai, vossa plena vontade.
Que os nossos passos se tornem memória,
Do amor fiel que Maria gerou.
Reino de Deus atuando na história.
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
.
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175 - ISSO É O AMOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=WaLmDXFrKlI
Há uma luz,
Que acende em todos nós
O desejo de sorrir e de ser feliz.
É uma luz sem fim
Que provoca essa paz,
Que é capaz de mudar nossa direção.
Quando alguém
Entender o que eu falei
E sentir a necessidade de continuar,
Sem se proibir
O desejo de abraçar
Um amigo que ele possa encontrar.
Refrão
Isso é o amor
Que invade a gente
E a nossa vida vai ficando diferente.
É preciso cantar,
Viver e agradecer
E o mundo ao redor da gente vai renascer.
Quando essa luz
Cintilou eu me encontrei.
Esqueci todo o mal, tudo o que sofri.
É vida nova, é a força que constrói,
A emoção que todos precisam sentir.
Refrão
Perdoando a quem nos maltratou,
Espalhando o amor que Cristo ensinou.
Vem, vem, vem me abraçar,
Há tanta coisa pra dizer:
Ei amigo, precisamos nos encontrar!
Refrão
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176 - VINDE OH IRMÃOS ADORAR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=MUSJYV5fwBU
Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição.
É Cristo a forte comida, o pão que dá vida com amor-comunhão.
Refrão
Vinde, oh irmãos, adorar.
Vinde adorar o Senhor.
A eucaristia nos faz Igreja,
Comunidade de amor. (bis)
Partimos o único pão,
No altar refeição, oh mistério de amor.
Nós somos sinais de unidade na fé, na verdade,
Convosco, oh Senhor.
Refrão
No longo caminho que temos,
O pão que comemos nos sustentará.
É Cristo o pão repartido,
Que o povo sofrido vem alimentar.
Refrão
Há gente morrendo de fome,
Sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar.
Não é a vontade de Deus,
Pois, Jesus, filho seu, quis por nós se doar.
Refrão
Queremos servir a Igreja,
Na plena certeza de nossa missão.
Vivendo na eucaristia,
O pão da alegria e da libertação.
Refrão
.
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177 - VINDE CRISTÃOS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_iiaTj_3XGo
Vinde
Hinos
Hinos
Hinos

Cristãos, vinde à porfia.
cantemos de louvor.
de paz e de alegria.
de anjos do Senhor.

Glória, a Deus nas alturas.
Glória, a Deus nas alturas.
Foi nesta noite venturosa
Do nascimento do Senhor,
Que anjos de voz harmoniosa
Deram a Deus o seu louvor.
Glória, a Deus nas alturas.
Glória, a Deus nas alturas.
Vinde juntar-vos aos pastores.
Vinde com eles a Belém.
Vinde correndo pressurosos,
O Salvador que, enfim, nos vem.
Glória, a Deus nas alturas.
Glória, a Deus nas alturas.

.
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178 - VENHO PEDIR PERDÃO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=217HJ5sGnXo
Senhor tende piedade, oh, oh, Senhor,
Pelas as vezes que errei,
Pelos males que causei.
Por isso venho pedir teu perdão.
Cristo tende piedade, oh, oh, Cristo.
Nos lugares onde andei
Muitas vezes te neguei.
Por isso venho pedir teu perdão.
Senhor tende piedade, oh, oh, Senhor.
Bateu saudades eu voltei.
Por isso hoje estou aqui.
Mesmo estando longe sei que o Senhor
Velou por mim. (bis)
Senhor.

.
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179 - CORAÇÃO INQUIETO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ix75E702g50
Senhor, meu coração inquieto,
Resolvi voltar,
Senhor, venho pedir perdão,
Pois, pequei contra vós.
Senhor, meu coração inquieto,
Resolvi voltar.
E, mesmo sem saber como expressar-me,
Peço vossa misericórdia.
Senhor, misericórdia.
Cristo, misericórdia.
Senhor, misericórdia.
Meu Pai resolvi voltar. (bis)

.
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180 - EU QUERO SER UM VASO NOVO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=u82WB0fGiQg
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebre a minha vida e faça de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.
Como tu queres, Senhor amado,
Tu és o oleiro e eu o vaso.
Quebra a minha vida e faça de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebre a minha vida e faça de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.

.
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181 - VAMOS ADORAR A DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=smnjPszonYY
Vamos
Vamos
Vamos
Vamos

adorar a Deus.
adorar a Deus.
invocar seu nome.
adorar a Deus.

Ele veio em minha vida, em um dia especial.
Trocou meu coração por um novo coração
E esta é a razão por que eu digo que:
Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus.
Vamos entregar a Deus.
Vamos entregar a Deus,
Toda a nossa vida a ele.
Vamos adorar a Deus.
Ele veio em minha vida, em um dia especial.
Trocou meu coração por um novo coração
E esta é a razão por que eu digo que:
Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus.

.
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182 - TUA IGREJA É UM CORPO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=O2wtvMneP9A
Refrão
Tua Igreja é um corpo,
Cada membro é diferente.
E há no corpo, certamente,
Coração, oh meu Senhor.
Dele nasce a caridade,
Dom maior, mais importante.
Nele, enfim, achei radiante
Minha vocação: o amor!
Que loucura não fizeste,
Vindo ao mundo nos salvar.
E depois que tu morrestes,
Ficas vivo neste altar!
Refrão
Os teus Santos compreenderam
Teu amor sem dimensão
E loucuras cometeram,
Em sua própria vocação.
Refrão
Sou pequeno, igual criança,
Cheio de limitações.
Mas, é grande minha esperança,
Sinto muitas vocações!
Refrão
Quero ser um missionário
Até quando o sol der luz.
Dá-me por itinerário
Toda terra, oh Jesus!
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Refrão
O martírio, eis meu sonho.
Dar-te o sangue, de uma vez!
A mil mortes me disponho,
Sofrerei com intrepidez!
Refrão
Tantas vocações sentindo,
Que martírio, meu Senhor.
Alegrei-me, descobrindo,
Minha vocação: o amor.
Refrão
Sentimento é coisa vaga.
Por meus atos provarei
Que o amor com amor se paga.
Toda cruz abraçarei.
Refrão

.
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183 - TODO POVO SOFREDOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_NnJoB_tW10
Refrão
Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá.
Pois, o que plantou na dor, na alegria colherá! (bis)
Retornar do cativeiro,
Fez-se sonho verdadeiro,
Sonho de libertação.
Ao voltarem os exilados,
Deus trazendo os deportados,
Libertados para Sião!
Refrão
Nós ficamos tão felizes,
Nossa boca foi sorrisos,
Nossos lábios só canções!
Nós vibramos de alegria,
O Senhor fez maravilhas,
Publicaram as nações!
Refrão
Oh Senhor, Deus poderoso,
Não esqueçais o vosso povo
A sofrer na escravidão.
Nos livrai do cativeiro,
Qual chuvada de janeiro
Alagando o sertão.
Refrão
Semeando na agonia,
Espalhando cada dia
A semente do amanhã.
A colheita é uma alegria,
Muito canto e euforia.
É fartura, é Canaã. (Refrão)
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184 - SIM, EU QUERO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=c1gRNVFCdFM
Refrão
Sim, eu quero que a luz de Deus,
Que um dia em mim brilhou, jamais
Se esconda e não se apague em mim
O seu fulgor.
Sim, eu quero que o meu amor
Ajude o meu irmão a caminhar
Guiado por tua mão, em tua lei,
Em tua luz, Senhor!
Esta terra, os astros, o sertão em paz.
Esta flor e o pássaro feliz que vês,
Não sentirão, não poderão jamais viver,
Esta vida singular que Deus nos dá.
Refrão
Em minha alma, cheia de amor de Deus,
Palpitando a mesma vida divinal,
Há um resplendor secreto do infinito ser,
Há um profundo germinar da eternidade.
Refrão
Quando eu sou um sol a transmitir a luz
E meu ser é templo onde habita Deus,
Todo céu está presente dentro em mim,
Envolvendo-me na vida e no calor.
Refrão
Esta vida nova, comunhão com Deus,
No batismo aquele dia eu recebi,
Vai aumentando sempre
E vai me transformando,
Até que Cristo seja todo meu viver.
Refrão
.
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185 - SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=E9BEjhpKbSs
Refrão
Senhor, eis aqui o teu povo,
Que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado,
Porém, é maior o teu coração.
Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,
E assim lhe devolvestes tua paz e teu amor,
Também, nos colocamos ao lado dos que vão
Buscar no teu altar a graça do perdão.
Refrão
Revendo em Madalena a nossa própria fé,
Chorando nossas penas diante dos teus pés,
Também, nós desejamos o nosso amor te dar,
Porque só muito amor nos pode libertar.
Refrão
Motivos temos nós de sempre confiar,
De erguer a nossa voz, de não desesperar,
Olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou,
Não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou?
Refrão

.
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186 - EU VEJO DEUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=liADUQ-5QI&list=PL6oZGfmb9nOh38efY60VhSvei0mdZKVy4
Eu vejo Deus
Na voz que canta,
No arco lanto
Da noite de luar.
Eu vejo Deus
No cantar da fonte,
Que brota no monte
E corre pro mar.
Eu vejo Deus
Na voz do passarinho,
Que a voltar pro ninho
Faz sua oração.
Eu vejo Deus
No caudaloso rio,
No calor, no frio,
Na luz do luar.
Eu vejo Deus
Na brisa e no vento,
E até no lamento
No dó do meu irmão.
Eu vejo Deus
Na mão que mendiga,
Nas portas da vida
Pra ganhar um pão.
Eu vejo Deus
Na luz que acende,
No fogo ardente,
No raio, no trovão.
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Eu vejo Deus
Na estrela que brilha,
Na noite, no dia,
Na planta no chão.
Eu vejo Deus
Nos vales, nas serras,
Na força da terra,
No sol a brilhar.
Eu vejo Deus
Na gaivota que voa,
Rompendo a garoa,
No murmúrio do mar.
Eu vejo Deus
Na brisa e no vento,
E até no lamento
No dó do meu irmão.
Eu vejo Deus
Na mão que mendiga,
Nas portas da vida
Pra ganhar um pão.
Eu vejo Deus

.
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187 - EU E MARIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=aiVFjIsuEzA&index=2&list=RDApgw40GW
J1w
Sempre que chega a tarde
Meu pensamento lembra Maria.
Meus lábios se põem numa prece
Ardentemente, Ave-Maria.
Seu manto divinal celeste
Se transfigura como aos pés da cruz.
Me ponho a falar com Maria,
Antes que o dia despeça da luz.
Refrão
Ave Maria,
Ave Maria,
Ave Maria,
Ave Maria,

Ave Maria,
Mãe de Jesus!
Ave Maria,
Mãe de Jesus!

E quando a noite é tão escura e
Faz silêncio em meu coração,
De joelhos ao redor da cama
Vejo Maria na minha oração.
Me envolvo a falar com Maria,
Como criança inocente a pedir.
Ela sabe que sou seu amigo,
Afasta os perigos e me deixa dormir. Refrão
E assim a noite vai passando
E lentamente outro dia vem.
E mais uma dia de esperança,
Cheio de lutas que a gente tem.
O sol desponta, tangem os sinos
Na capelinha, na doce canção.
Desperto pra manhã sorrindo,
A paz vem florindo em meu coração. Refrão
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188 - PECADOR AGORA É TEMPO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=Fi2fKwmXmas&index=5&list=RDApgw40
GWJ1w
Pecador, agora é tempo de pesar e de temor.
Serve a Deus, despreza ao mundo, já não sejas pecador! (bis)
Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror.
Contemplando a Cruz de Cristo, já não sejas pecador! (bis)
Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror.
Filho acorda dessa morte, já não sejas pecador! (bis)
Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor.
Como um dia para o outro, assim morre o pecador! (bis)
Pecador arrependido, pobrezinho pecador,
Vem, abraça-te contrito, com teu Pai, teu Criador! (bis)
Compaixão, misericórdia vos pedimos, Redentor:
Pela Virgem, Mãe das dores, perdoai-nos, Deus de amor! (bis)

.
[ 241 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

189 – VI QUE O SENHOR É SANTO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=X3unO6cjweI
Quando olhei o sol brilhar,
Vi que o Senhor é Santo.
Vendo estrelas no céu,
Vi que o Senhor é Santo.
Na imensidão do mar.
Vi que o Senhor é Santo.
No orvalho da manhã,
Vi que o Senhor é Santo.
O Senhor é Santo
E ele está aqui.
O Senhor é Santo
Eu posso sentir.
O Senhor é Santo
E ele está aqui.
O Senhor é Santo
Eu posso sentir.
Nas aves do céu,
Vi que o Senhor é Santo.
Na planta a florir,
Vi que o Senhor é Santo.
Na fonte a cantar,
Vi que o Senhor é Santo.
O irmão a sorrir,
Vi que o Senhor é Santo.
O Senhor é Santo
E ele está aqui.
O Senhor é Santo
Eu posso sentir. (Bis)
.
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190 - SENHOR TU ME UNGISTE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=pHc6TFrYvSw
Oh Senhor, tu me ungiste na fronte
Com o óleo que cura a ferida
Para eu ir a qualquer horizonte,
Suavizando essas dores da vida.
Refrão
Mas, pra dar tua paz noite e dia,
E estar sempre a serviço do irmão,
Eu preciso da tua energia,
Eu preciso, Jesus, deste pão.
Bem na fronte, Senhor Deus, me ungiste
Com o óleo da santa alegria
E eu serei o consolo do triste
E quem chora farei que sorria.
Refrão.
Bem na fronte me ungiste, Senhor
Com o óleo capaz de ser luz.
Doravante, como ungido, onde eu for
Eu irei irradiar a Jesus.
Refrão
Que eu entenda o sentido profundo
Desta unção que me deram na Igreja.
Como Cristo, eu irei pelo mundo
Pra que Deus seja amado.
Assim seja!
Refrão
.
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191 - SANTO DOS ANJOS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=iPhVfEdAtWg
Santo, santo, santo, dizem todos os anjos.
Santo, santo, santo, é o Senhor Jesus.
Santo, santo, santo, é quem nos redime
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Refrão
Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará.
Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará.
Não, não, não passará.
Não, não, não passará.
Hosana a Jesus Cristo, filho de Maria.
Bendito o que vem em nome do Senhor
Santo, santo, santo, é quem nos redime.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Refrão
Santo, santo, santo, dizem todos os anjos.
Santo, santo, santo, é o Senhor Jesus.
Santo, santo, santo, é quem nos redime
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de sua glória está.
Refrão

.
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192 - HINO A SANTA LUZIA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=DqL_D6Vw7BQ
Refrão
Oh Santa Luzia pedi a Jesus
Que sempre nos dê dos olhos a luz!
Aplaudamos todos com muita alegria
Os feitos heroicos de Santa Luzia.
Refrão
Siracusa pátria de tão grande Santa
Em que floresceu tão mimosa planta.
Refrão
Melhor que Lucrécia, melhor que Suzana,
Soube defender-se das paixões humanas.
Refrão
Eis a Virgem-Santa pura e vigilante,
Une a fé as obras, ama a Deus amante.
Refrão
Odiou o corpo pra salvar a alma
E de Virgem-Mártir traz nas mãos a palma.
Refrão
Morreu e foi Santa, a Igreja o diz.
Que Virgem ditosa! Que Virgem feliz!
Refrão
Desprezou o mundo, glória e vã riqueza.
Hoje luz na glória à celeste mesa!
Refrão
Oh Santa Luzia vosso nome é luz.
Vossa vida exemplo, que a Jesus conduz!
Refrão
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193 – RENOVA-ME
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=TzX83Xva9zI
Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus,
Põe em mim teu coração.
Porque tudo que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração
Necessita mais de ti.
Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus,
Põe em mim teu coração.
Porque tudo que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração
Necessita mais de ti. (bis)

.
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194 – QUE SANTIDADE DE VIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=S67MgbtdPZU
Que santidade de vida!
Que homens devemos ser!
Pois, se tudo no Céu e na Terra o Senhor chamará!
Que respeito para com Deus!
Que luta devemos travar!
No novo Céu e na nova Terra iremos morar!
Somos, Senhor, tua Igreja
Que aguarda e apressa tua vinda gloriosa.
Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos! (bis)
Que é feito da sua promessa?
Perguntam e zombam de Deus!
Mas, o Senhor virá,
Ele não tardará.
Que eu seja santo, santo, santo,
Pois, Deus é santo, santo, santo!
Que a santidade da minha vida
Apresse o Senhor e ele logo virá (bis)

.
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195 - PROVA DE AMOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=_zHUfUAR4TM
Refrão
Prova de amor maior não há,
Que doar a vida pelo irmão!
Prova de amor maior não há,
Que doar a vida pelo irmão!
Eis que eu vos dou
O meu novo mandamento:
Amai-vos uns aos outros,
Como eu vos tenho amado!
Refrão
Vós sereis os meus amigos,
Se seguirdes meus preceitos:
Amai-vos uns aos outros,
Como eu vos tenho amado!
Refrão
Como o Pai sempre me ama,
Eu também vos amei
Amai-vos uns aos outros,
Como eu vos tenho amado!
Refrão

.
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196 - POVO DE DEUS FOI ASSIM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=80opIit4Zo8
Povo de Deus foi assim.
Deus cumpriu a palavra que diz:
Uma Virgem irá conceber
E a visita de Deus lhe faz Mãe.
Mãe do Senhor, nossa Mãe,
Nós queremos contigo aprender
A humildade, a confiança total
E escutar o teu filho que diz:
Refrão
Senta comigo
À minha mesa,
Nutre a esperança,
Reúne os irmãos!
Planta meu Reino,
Transforma a Terra.
Mas, que coragem,
Tens minhas mãos!
Povo de Deus foi assim.
Nem montanha ou distância qualquer
Me impediu de servir e sorrir.
Visitei com meu Deus, fui irmã.
Mãe do Senhor, nossa Mãe,
Nós queremos contigo aprender
Desapego, bondade teu sim,
E acolher o teu filho que diz:
Refrão
Povo de Deus foi assim.
Meu menino cresceu e entendeu
Que a vontade do Pai conta mais
E a visita foi Deus quem nos fez.
Mãe do Senhor, nossa Mãe,
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Nós queremos contigo aprender
A justiça, a vontade do Pai
Entender o teu Filho que diz:
Refrão
Povo de Deus foi assim.
Da verdade jamais se afastou.
Veio a morte e ficou nosso pão,
Visitou-nos e espera por nós!
Mãe do Senhor, nossa Mãe
Nós queremos contigo aprender
A verdade, a firmeza, o perdão
E seguir o teu filho que diz
Refrão

.
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197 - PERDÃO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=TTlNXs-K-cw
Perdão, Senhor, tantos erros cometi.
Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti.
Perdão, Senhor, pelos males que causei,
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei.
Perdão, Senhor, pelos males que causei,
Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei.
Refrão
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor.
Meu pecado vem lavar com teu amor.
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor.
E liberta minha alma para o amor
Perdão, Senhor, porque sou tão pecador.
Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
Mas, mesmo assim, tu me amas.
Quero então te entregar meu coração.
Suplicar o teu perdão.
Mas, mesmo assim, tu me amas.
Quero, então, te entregar meu coração.
Suplicar o teu perdão.
Refrão

.
[ 251 ]

Canto católico, uma conversa com Deus, por João José da Costa

198 – ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=az5R7V46ZNA
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Oh Mestre, fazei que eu procure mais,
Consolar que ser consolado,
Compreender que ser compreendido,
Amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna. (bis)

.
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199 - OBRIGADO, SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=nUGgeFTIeRo
Obrigado, Senhor,
Porque és meu amigo,
Porque sempre comigo,
Tu estás a falar.
No perfume das flores,
Harmonia das cores
E no mar que murmura,
Teu nome a rezar.
Refrão
Escondido tu estás
No verde das florestas,
Nas aves em festa,
No sol a brilhar,
Na sombra que abriga,
A brisa amiga,
Na fonte que corre,
Ligeira a cantar.
Te agradeço, ainda,
Porque na alegria,
Ou na dor de cada dia,
Posso te encontrar.
Quando a dor me consome,
Murmuro o teu nome
E, mesmo sofrendo,
Eu posso cantar.
Refrão
Obrigado, meu Senhor!
Obrigado, meu Senhor!
Obrigado, meu Senhor!
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200 - OH MARIA CONCEBIDA
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=GxJ-orlU4BA
Oh Maria, concebida
Sem pecado original,
Quero amar-vos toda a vida,
Com ternura filial.
Refrão
Vosso olhar a nós volvei!
Vossos filhos protegei!
Oh Maria, oh Maria,
Vosso filhos protegei!
Mais que a aurora sois formosa,
Mais que o sol resplandeceis!
Do Universo, Mãe bondosa,
O louvor vós mereceis.
Refrão
Exaltamos a beleza
Com que Deus vos quis ornar.
Vossa graça de pureza
Venha em nós também brilhar.
Refrão
Nesta Terra peregrina,
Nós buscamos vida e luz.
Virgem Santa, conduzi-nos
Para o Reino de Jesus!
Refrão

.
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201 - MARIA, MÃE DE TODOS NÓS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=VIPS8ge2uzs
No céu uma estrela guia
Anunciou um novo dia.
E uma luz, então, brilhou
Que um anjo anunciou
Que nasceria, do santo ventre de Maria,
Aquele que seria o verdadeiro amor.
Tanta luz se fez verdade, pureza e bondade da mais linda flor.
Santa Mãe da esperança do anjo criança nosso Salvador.
Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofredores.
Maria de todos os prantos, sonhos, desencantos, de tantas dores.
Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz.
Maria, Mãe de todos nós,
Benditas sois vós, Mãe de Jesus.
Benditas sois vós, Mãe de Jesus.
Benditas sois vós, Mãe de Jesus.
No céu uma estrela guia
Anunciou um novo dia.
E uma luz, então, brilhou
Que um anjo anunciou
Que nasceria do santo ventre de Maria
Aquele que seria o verdadeiro amor.
Tanta luz se fez verdade, pureza e bondade da mais linda flor.
Santa Mãe da esperança, do anjo criança nosso Salvador.
Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofredores.
Maria de todos os prantos, sonhos, desencantos, de tantas dores.
Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz.
Maria, mãe de todos nós,
Benditas sós vós, Mãe de Jesus.
Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofredores.
Maria de todos os prantos, sonhos, desencantos, de tantas dores.
Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz.
Maria, Mãe de todos nós,
Benditas sois vós, Mãe de Jesus.
Benditas sois vós, Mãe de Jesus.
Benditas sois vós, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus
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202 – SANTO ANJO DO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=9bV4BzhbIFI
Santo Anjo do Senhor,
Meu zeloso e guardador,
Que a ti me confiou
A piedade sempre divina.
Sempre me rege, guarda e governa
E ilumina sempre.
Amém!
Sempre me rege, guarda e governa
E ilumina sempre.
Amém!

.
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203 - DEUS É AMOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gLnJIOcnM9Y
Deus é amor, justiça e paz, minha força e esperança.
Deus é amor, minha libertação, minha alegria e salvação.
O amor é compassivo, é fraternal.
O amor não tem inveja, nem se alegra do mal.
O amor não passa nunca.
É o caminho melhor.
Deus é amor, justiça e paz, minha força e esperança.
Deus é amor, minha libertação, minha alegria e salvação.
Deus é amor.
Amor de Deus, é nele que eu espero.
Deus é amor.
Amor de Deus será horizonte ao caminhar.
Poderia mover as montanhas,
Conhecer os segredos, repartir o que tenho.
Se não tenho amor, nada vale,
Nada serve, não sou nada.
Eu não sou nada sem amor.
Deus é amor, justiça e paz, minha força e esperança.
Deus é amor, minha libertação, minha alegria e salvação.
Deus é amor.
Amor de Deus, é nele que eu espero.
Deus é amor.
Amor de Deus será horizonte ao caminhar.
Horizonte ao caminhar, ao caminhar. (3x)
.
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204 - O SENHOR ESTÁ PERTO
Link para ouvir esse canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gXTMnJhEDTI
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
Todos os dias haverei de bendizer.
Hei de louvar o vosso nome
Para sempre.
Grande é o Senhor
E muito digno de louvores.
E ninguém pode medir sua grandeza.
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
Misericórdia e piedade é o Senhor.
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos.
Sua ternura abraça toda criatura.
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
O Senhor está perto
Da pessoa que o invoca.
É justo o Senhor em seus caminhos.
É Santo em toda obra que ele faz.
Ele está perto da pessoa que o invoca.
De todo aquele que o invoca lealmente.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca. (6 x)
.
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205 - A LUZ É JESUS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=ZraZCJvEbGw
O sacrário dourado, bonito, repleto de luz,
Devagar vai abrindo a porta
E aparece Jesus.
O coração bate mais forte no peito
Até de quem não tem fé.
E uma luz radiante envolvente
Vem mostrar que se encontra presente
Aqui Jesus de Nazaré.
Não há razão, nem motivo pra chorar.
Existe uma luz, existe uma luz.
E esta luz é Jesus.
Não há razão, nem motivo pra chorar.
Existe uma luz
E a luz é Jesus, é Jesus.
Que só viveu pra te amar,
Jesus, está presente aqui neste momento,
Ao seu encontro e quer te escutar.
Em silêncio conte tudo a Jesus.
Sua dor, teu sofrer, teu penar.
Porque Jesus é compassivo e bondoso.
Tem um coração repleto de amor.
Está olhando em sua direção.
Estendendo pra você suas mãos,
Pra aliviar toda sua dor.
Não há razão, nem motivo pra chorar.
Existe uma luz, existe uma luz.
Existe uma luz,
E esta luz é Jesus.

.
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206 - MANDA TEUS ANJOS
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=nb3Oquv1CvM
Manda teus anjos, sobre nós
E abençoa todos que esperam em vós.
Manda teus anjos para nos ensinar
A te louvar e glorificar. (bis)
Envia também teu espírito de paz e amor.
O meu coração tem sede do meu Criador.
Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar,
Para nos proteger de todo mal,
Para nos guiar, Senhor.
Manda teus anjos, sobre nós
E abençoa todos que esperam em vós.
Manda teus anjos para nos ensinar
A te louvar e glorificar. (bis)
Quando acordo olho o céu e canto o meu louvor
De todas as manhãs, tu és o meu Senhor.
Levantai-nos, oh meu Deus, e estende tuas mãos.
Tu és o meu refúgio, nas minhas opressões,
Senhor.
Confio em vos, revele tua face, para nós.
Levanta-te, põe o teu escudo, sobre nós.
Manda teus anjos, sobre nós
E abençoa todos que esperam em vós.
Manda teus anjos para nos ensinar
A te louvar e glorificar. (bis)

.
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207 - SOU UM MILAGRE
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=RvYC7_cfaNo&list=PL35336E285A0828F3
&index=1
Nunca houve noite que pudesse impedir
O nascer do sol e a esperança.
E não há problema que possa impedir
As mãos de Jesus para me ajudar. (bis)
Haverá um milagre dentro de mim.
Vem descendo um rio pra me dar a vida.
Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. (bis)
Refrão
Aquilo que parecia impossível.
Aquilo que parecia não ter saída.
Aquilo que parecia ser minha morte.
Mas, Jesus mudou minha sorte.
Sou um milagre e estou aqui. (bis)
Usa-me,
Usa-me,
Usa-me,
Usa-me,

sou o teu milagre.
eu quero te servir.
sou a tua imagem.
oh filho de Davi.

Refrão

.
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208 – CORAGEM
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ei7LnEl-k
Sempre ouviu dizer
De um Deus longe no Céu.
Distante de sua vida o imaginou,
Quando, de repente, veio a entender
Ele a todo tempo estava ali.
Refrão 1
Pela estrada foi trilhando a ilusão
Num lamaçal de erros já se encontrou.
Mas, sinceramente, você é capaz
De enfrentar a vida sem se drogar.
Refrão 2
Amigos vêm e outros vão.
Sem perceber restou a solidão.
Mas, Deus vem lhe dizer:
Permito que carregue a cruz
No caminho do calvário.
Mas, quando lá chegar,
A cruz é meu lugar.
Refrão 3
É preciso coragem.
Jovem coragem.
O amor de Deus
Tudo pode transformar.
É preciso coragem.
Jovem coragem.
Basta decidir provar tamanho amor
E ser feliz.
Refrão 1
Refrão 2
Refrão 3
Basta decidir provar tamanho e ser feliz. (bis)
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209 – ESPERA NO SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=1s9rbO1htw&list=PL35336E285A0828F3&index=17
Espera no Senhor,
Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar
E o cansaço já fizer teu passo vacilar.
Espera no Senhor,
Mesmo se a solidão teu peito machucar
E te der vontade de ir embora e tudo abandonar.
Espera no Senhor.
Há um Deus que te ama e ele tudo pode transformar.
Seu amor te sustentará, espera nele
E ele tudo fará, tudo fará.
Espera no Senhor,
Mesmo se o coração angustiado está
Por ver alguém que amas longe do Senhor andar.
Espera no Senhor,
Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir
E a vontade dele seja sacrifício para ti.
Espera no Senhor,
Há um Deus que te ama e ele tudo pode transformar.
Seu amor te sustentará, espera nele
E ele tudo fará, tudo fará.

.
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210 - OLHA PRA MIM SENHOR
Link para ouvir este canto:
https://www.youtube.com/watch?v=7MWaUkweYN0&index=3&list=PLB3972F
EBC2ABABFE
Refrão 1
Eu me humilharei, teu nome gritarei,
Como criança eu serei, mas, olha pra mim.
Refrão 2
Tuas vestes tocarei, na figueira subirei,
Aos teus pés eu chorarei, mas, olha pra mim.
Refrão 1
Refrão 2
Refrão 3
Olha pra mim, Senhor.
Olha pra mim, preciso do teu olhar Senhor.
Olha pra mim, pois eu preciso,
Pois eu preciso do teu olhar.
Refrão 1
Refrão 2
Refrão 3 (bis)
Refrão 4
Eu farei o que for preciso, para te ver
Pois, não posso deixar que sigas, sem me perceber.
Não importa a multidão.
Só eu sei do que eu preciso.
E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. (bis)
Refrão 4
Refrão 3
Olha pra mim, olhe por esse meu irmão, Senhor.
Olha pra mim, olha por todos os teus filhos amados,
Amém!
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Links onde podem ser encontradas centenas de outros cânticos
católicos:
http://www.letras.com.br/catolicas
https://www.letras.mus.br/comunidade-catolica-shalom/
https://www. vagalume. com.br/musicas-catolicas
Fontes:
http://nocoescatolicas.blogspot.com.br/2013/11/a-importancia-da-musica-na-igreja.html
Cley Souza (grupodeusdapaz@catolico.net)
Banda Deus da Paz - Rio de Janeiro-RJ
Leandro Nascimento - Blog Doutrina Católica - baseado no artigo : Cartageno, Antonio.
Cantar como? Com arte e com alma. Boletim de Pastoral de Música Litúrgica, JulhoDezembro 2009.
https://doutrinacatolica.wordpress.com/2013/01/31/o-canto-a-servico-da-liturgia/
Fontes: - Instrução Geral sobre o Missal Romano
http://catholicum.wikia.com/wiki/Canto_lit%C3%BArgico
Wikipédia, a enciclopédia livre.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
Trechos retirados do livro: Entrarei no altar de Deus
http://cleofas.com.br/a-funcao-da-musica-na-liturgia/
Blog de Wellington e do ministério de música da Paróquia de São José em Surubim – PE
Comentário postado por Postado por Ferrari Jr.
http://www.uniblog.com.br/amusicanaigreja/
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