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DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 01 a 07/06: Por amor, Deus quer a vida plena para todos (Santíssima
Trindade)
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, flores, crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: A Trindade Santa é a comunidade plena de amor que traz vida para todos e todas.
Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Motivação: Em todos os encontros, tenhamos presente o Ano Jubilar da Diocese de Nova
Friburgo pelos 60 anos de história e de caminhada em favor do Reino de Jesus nesta
porção do Povo de Deus. Rezemos em cada encontro por D. Paulo de Conto nosso
Administrador Apostólico que nos conduziu como Bom Pastor e por D. Luiz Antônio
Lopes Ricci, novo Bispo, para que conduza a nossa Diocese na perspectiva da
simplicidade, do serviço e da solidariedade.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: A nossa comunidade é formada pelos batizados na Trindade
para ser missionária do amor. Que dificuldades enfrentamos em nossas comunidades para
a vivência do amor? Vamos partilhar a vida de nossa comunidade?
Oração: Trindade Santa de amor, que nos fizestes comunidade fraterna para vivenciarmos
a comunhão e o serviço em favor dos irmãos e irmãs. Dá-nos a graça de viver o dom do
Batismo em busca constante da unidade, da concórdia e do perdão. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Glória ao Pai e ao Filho e ao
Espírito Divino. / Ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.
Evangelho: Jo 3, 16 - 18
Para partilhar com o grupo
A Comunidade Perfeita – Comunidade de amor!
O Pai faz todas as coisas através daquele que é sua Palavra, no Espírito Santo; desta
maneira, fica salvo a unidade da Santa Trindade. Na reflexão do evangelho que a Igreja
nos aponta por meio da Solenidade da Santíssima Trindade, não vamos ficar aqui, presos
numa explicação teológica acerca deste Mistério. O que podemos fazer, na verdade, é
contemplar essa comunidade perfeita, fonte potente e geradora de amor a fim de imitáLa, sobretudo neste tempo em que somos chamados a revitalizar o amor dentro das nossas
casas.
É importante a reflexão sobre nosso papel dentro das nossas famílias, como ambiente de
respeito, de limites, de palavra fecunda entre todos, de cooperação... lugar de amor, onde
todos seguem o mesmo rumo, direcionados pela Palavra d’Aquele que se fez carne
unicamente para amar e para salvar os que ouvem e creem n’Ele. Do mesmo modo,
devemos “re-pensar” nosso modo de amar o próximo que habita os nossos círculos de
amizade, e aqui gostaria de fazer referência aos amigos que temos nas diversas redes

sociais. Somos criação de um Pai que se mostra no Filho, que nos ensina e nos dá
exemplo, animando-nos por meio do Espírito Santo. Somos imagem e semelhança de
Deus, portanto, não podemos exalar outro perfume senão o suave aroma do amor. A
Palavra que hoje nos é dirigida vem nos mostrar que qualquer atitude que não reflita amor
e compaixão será sempre contrária à vontade de Deus e à prática cristã.
Vamos pensar um pouco:
Nesse tempo de distanciamento social, quando estamos convivendo por mais tempo com
nossa família, será que estamos nos esforçando para encontrar na Palavra de Deus a força
e a esperança para testemunhar o amor entre os nossos, dentro da nossa própria casa?
Vivemos a época do cultivo de muitos “amigos virtuais”. Espaços públicos onde muitas
vozes e opiniões são livremente expostas, visualizadas e compartilhadas. Mas e quanto a
nós, os cristãos: O que estamos falando e testemunhando nessas verdadeiras “Praças
Públicas”, onde nossa voz pode chegar tão distante? Será que estamos lançando amor ou
exalando ódio e discórdia?
Preces da comunidade
1. Senhor, ilumina a vida e missão do Papa Francisco para que continue a conduzir a
Igreja na comunhão e na sinodalidade e por D. Luiz Antônio Ricci para que seja bem
acolhido em nossa Diocese. Nós te pedimos. R. Escuta-nos, Senhor!
2. Senhor, sê a luz na consciência dos administradores públicos para que priorizem ações
em defesa da vida neste tempo de pandemia. Nós te pedimos.
3. Senhor, ilumina as comunidades cristãs para que permaneçam unidas na comunhão
eclesial e sejam promotoras de solidariedade e partilha com os mais necessitados. Nós te
pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Que gesto concreto podemos realizar como comunidade
missionária para manifestar o amor de Deus e minimizar o sofrimento de nossos irmãos
e irmãs?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, plenitude de vida e ternura, fizeste de nós um povo de sacerdotes,
profeta e reis para servir, anunciar e construir o reino da vida. Renova a nossa comunidade
para que seja missionária, Igreja em saída, a caminho do encontro com todos os que vivem
nas periferias existenciais, sem esperança e necessitados de compaixão e misericórdia.
Nós te pedimos por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bênção: O Deus de amor e de misericórdia nos abençoe hoje e sempre: em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Os Roteiros dos Círculos Bíblicos seguem sempre o
Evangelho das Celebrações Dominicais, o que nos permite aprofundar a Palavra e deixala fecundar dentro de cada um de nós. Então, mesmo que estejamos em isolamento social,
os roteiros podem ajudar as famílias a celebrarem a Palavra em suas casas. O momento é
oportuno para desenvolvermos a Liturgia da Casa. Preparemos com alegria os nossos
encontros.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 08 a 14/06: Jesus envia os discípulos a anunciar o Reino de Deus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: irmãs e irmãos... O Reino de Deus é concretizado nas palavras e gestos de Jesus
entre nós. Enviados à missão, iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Os desafios que enfrentamos são, na verdade, apelos de Deus
para trabalharmos com mais ânimo pelo seu Reino. Vamos partilhar as ações de nossa
comunidade em favor do Reino implantado por Jesus?
Oração: Ó Deus, força que move e orienta nossas vidas, escuta as nossas orações e
multiplica o pouco que somos segundo a medida do teu amor. Como nada podemos em
nossa fraqueza, dá-nos o socorro da tua graça, para que possamos agir sempre conforme
a tua vontade e caminhar com alegria na estrada dos teus mandamentos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). O Reino do céu está perto!
Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no Evangelho!
Evangelho: Mt 9, 36 – 10,8
Para partilhar com o grupo
O Cristo que nos envia é o mesmo que nos fortalece
A Palavra que o Evangelista Marcos nos mostra nesta perícope (neste texto), quer
reafirmar em nós a certeza da presença constante de Deus na nossa história e o quanto
Ele conta conosco nesse projeto bonito de vida e de salvação. É através da vontade e da
força edificante de Deus em seus filhos adotivos, que Ele deseja mostrar os sinais vivos
do seu amor no cotidiano de nossas vidas. Naquele tempo, Jesus chamou os doze –
representando a totalidade dos que creem – para dar testemunho de sua presença no meio
dos que estavam sofrendo, perdidos como ovelhas sem pastor. Hoje, Ele continua nos
chamando e nos encorajando a prosseguir com essa tarefa de construção do Reino. Somos,
então, chamados a olhar para a vitória de Jesus sobre a morte – e morte de cruz – e
promover a vida e a justiça no cuidado aos menos favorecidos; Ser sinal do Cristo que dá
na cruz o testemunho de força e de obediência ao Pai; Quer que sejamos fortes, pois
sabemos, pela fé, que a força divina está com seus operários.
“Assim como o ferro, antes de ser colocado junto ao fogo, é frio e em tudo semelhante a
qualquer outro ferro, porém, quando é posto no fogo e se torna incandescente, perde a
sua frieza natural e irradia outra natureza abrasada, idêntica operação realizam os
homens mortais que foram revestidos de Jesus” (São Policarpo de Esmirna – séc. II).

É desta forma que pelo batismo nos tornamos pessoas revestidas do Cristo para cumprir
nosso papel de colaboradores de Deus na construção deste Reino.
Vamos pensar um pouco:
Como podemos colaborar na preservação da vida humana durante o período em que
somos assolados por uma pandemia tão assustadora quanto devastadora de vida e de
esperança?
O que significa para nós dizer que somos chamados, fortalecidos e enviados em missão
pelo próprio Deus? O que Ele quer de nós?
Preces da comunidade
1. Senhor, fortalece a comunhão de toda a Igreja com o Papa Francisco e todos os bispos
a fim de que a unidade visível manifeste o amor e a fraternidade cristã no mundo. Nós te
pedimos. R. Ouve-nos, amado Senhor!
2. Senhor, caminha com o teu povo e ajuda os que tem a missão de cuidar do que é de
todos que o façam com honestidade e em busca do bem comum. Nós te pedimos.
3. Senhor, olha com bondade para as comunidades cristãs para que nunca desanimem de
anunciar o evangelho e promover a justiça e a paz. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Vamos pensar em nosso compromisso com o Reino de Deus e como
colocar em prática a nossa missão. Façamos nosso gesto de amor, mandamento maior de
Deus entre nós.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus da consolação, que manifestaste, neste encontro de irmãos e irmãs,
tua misericórdia e compaixão para conosco. Sustentados por teu amor, vivamos esta
semana na alegria de dar gratuitamente o que de ti recebemos de graça. Por Cristo nosso
Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor da vida e da compaixão nos abençoe hoje e sempre: em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: É muito importante que os encontros sejam
preparados de maneira a envolver os participantes, portanto, cada um pode ficar
responsável por uma tarefa. Outra coisa importante, é que após as preces propostas no
roteiro, cada participante poderá fazer preces espontâneas de acordo com as suas
necessidades, agradecimentos ou outros pedidos. Cuide-se para que todos tenham a Bíblia
em mãos (não substituir a Bíblia pelos livretos litúrgicos).
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Encontro de 15 a 21/06: Não tenham medo de testemunhar a vida do Reino
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, flores, crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: Com a coragem e a ousadia de anunciar o Reino de Jesus sem medo, iniciemos
este nosso encontro de comunhão fraterna: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: Vamos partilhar quais as situações que nos fazem medo para
anunciar o reino de Deus em nossas comunidades.
Oração: Ó Deus dos aflitos e perseguidos, teu Filho Jesus foi fiel até o fim na missão que
recebeu de Ti. Por teu Espírito, dá-nos a graça de sermos, bem no concreto da vida, as
testemunhas de tua Palavra. Afasta de nós e de nossa comunidade, o medo e o comodismo
que paralisa e dá-nos a liberdade frente aos poderes deste mundo e confiança permanente
em tua ternura e cuidado por nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x).
O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá testemunhar,
E vós minhas testemunhas sereis em todo lugar.
Evangelho: Mt 10, 26 - 33
Para partilhar com o grupo
Não temais, diz o Cristo
O projeto de Jesus, vivido com afinco e coerência, não é algo “simpático”, aclamado e
aplaudido por aqueles que mandam no mundo ou que “manipulam” a opinião pública;
mas é um projeto radical, que questiona, provoca, que exige a vitória sobre o egoísmo, o
comodismo, a instalação, a opressão, a injustiça… É um projeto capaz de abalar as
poderosas estruturas da ordem injusta e alienante sobre a qual a sociedade insiste em se
construir. É bem verdade que existe certa “porção de gente” que se sente ameaçada nos
seus fundamentos e que procura, todos os dias, encontrar formas para subverter e destruir
o projeto de Jesus. Esse tempo em que vivemos inventou formas (menos sangrentas, mas
certamente bem refinadas) de calar os discípulos: ridiculariza-os, desautoriza-os, caluniaos, corrompe-os, massacra-os com publicidade enganosa de valores efêmeros… “Os
temíveis perseguidores são aqueles que, sem o terror da espada, constantemente
destroem o espírito do homem; aqueles que, mais com afagos do que com pavor,
submetem as almas dos fiéis. Estes são os inimigos dos quais deves te resguardar; estes
são os tiranos mais perigosos, pelos quais Adão foi vencido...” (Santo Ambrósio, bispo e
doutor da Igreja séc. IV). Como a comunidade de Mateus, também nós andamos
assustados, confusos, desorientados, interrogando-nos se vale a pena continuar a remar
contra a maré… A todos nós, Jesus diz: “não temais”.

Vamos pensar um pouco:
Diante das ameaças tão fortes, embora veladas e escondidas à sombra do desemprego, da
perseguição, da morte, como testemunhar o projeto de Deus com retidão, preservando
sempre a verdade, doa a quem doer?
Preces da comunidade
1. Pela Santa Igreja Católica, para que nas perseguições e dificuldades, proclame com
coragem e coerência a mensagem libertadora de Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor. R.
Senhor, nós confiamos em Ti!
2. Por todas as pessoas que se engajam na luta pela promoção e defesa da vida, “não
tenham medo daqueles que matam o corpo” - os poderosos deste mundo – mas sintam-se
encorajados pelas palavras do Evangelho. Rezemos ao Senhor
3. Por todos nós, homens e mulheres do mundo inteiro, para que nos momentos de medo,
desânimo e tristeza vividos neste período da Pandemia do Covid-19, estejamos atentos à
Palavra de Jesus que nos encoraja: “Vós valeis mais do que muitos pardais”, e assim
busquemos viver mais confiantes e obedientes no que Ele disse: “Não tenhais medo!”
Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O Senhor nos exorta no Evangelho a fim de que não tenhamos
medo de anunciar o Reino. Como grupo de Círculos Bíblicos, o que podemos fazer para
que o Reino de Deus aconteça entre nós? (Podemos também pensar em uma campanha,
um projeto de inclusão social ou outra iniciativa. Que tal?)
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Renovados pela Palavra, nós te pedimos, ó Pai, que em nossa vida o amor
vença o ódio e o medo dê lugar à confiança em ti. Ó Deus bendito pelos séculos dos
séculos. Amém.
Bênção: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos proteja de todos os males e
perigos: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro e ao
celebrar São Pedro e São Paulo, temos algumas sugestões: imagens ou cartazes dos
Apóstolos, foto do Papa Francisco ou foto de algum missionário da comunidade. E de
maneira especial, devemos rezar pelo Papa Francisco e pelo Bispo da Diocese para que
sejam firmes em sua missão de Pastores da Igreja-Povo de Deus.
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Encontro de 22 a 28/06: Jesus constitui Pedro como fundamento da comunidade e
Paulo como apóstolo dos pagãos (S. Pedro e S. Paulo)

(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, imagens dos Apóstolos e do Papa
Francisco...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: Ao celebrarmos S. Pedro e S. Paulo tenhamos presente a unidade e a diversidade
de nossa Igreja e o anúncio do Evangelho a todas as pessoas, sem preconceitos e
discriminações. Nesse espírito e missão dos Apóstolos iniciemos: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 10
Vamos recordar a vida: Podemos, neste momento, recordar os nomes dos Bispos e
padres de nossa Diocese que nos deixaram bons exemplos de discípulos do Senhor.
Recordemos também os leigos e as leigas que marcaram a história de nossas
comunidades.
Oração: Ó Deus, no próximo domingo, vamos festejar São Pedro e São Paulo. Dá-nos a
graça de seguir em tudo o ensinamento destes apóstolos que nos deram os fundamentos
da fé, para que sejamos, nós também, testemunhas do teu nome. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Tu és Pedro e sobre esta pedra
edificarei a minha Igreja, / e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela.
Evangelho: Mt 16, 13 - 19
Para partilhar com o grupo
Quem é Jesus? Responda para si mesmo!
O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolherem-no como “o Messias,
Filho de Deus”. Dessa adesão, nasce a Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus,
convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta
de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves – isto
é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios
do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação
que Jesus oferece. É a essa comunidade, representada por Pedro, que Jesus confia as
chaves do Reino e o poder de acolher ou excluir. A Igreja (Povo de Deus) é chamada a
prosseguir testemunhando a fé em Jesus, que continua sendo confundido por muitos com
expressões que não condizem com seus ensinamentos. A “cegueira” e a “distorção
evangélica” confundem o coração dos fiéis que não conseguem ver e exclamar que Jesus
é o Messias, o filho do Deus vivo. Contudo, aos que permanecem com os olhos fitos no
Senhor são capazes de dar testemunho firme, servindo de alicerce para a construção do
Reino de Deus entre a humanidade.
Vamos pensar um pouco:
O Senhor colocou à frente do seu povo nosso querido Papa Francisco. Figura respeitada
por pessoas de todas as religiões, mas que sofre as dores da perseguição de muitos cristãos
(católicos em sua grande maioria). Por que se torna tão difícil o “trocar as lentes
embaçadas” por outras que nos permitem ver os sinais da presença do Ressuscitado nos
que testemunham a fé com fervor, como o Papa Francisco?

Preces da comunidade
1. Pela Igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, para que seja
fiel e corajosa na sua missão apostólica. Rezemos ao Senhor. R. Senhor, escuta a nossa
prece!
2. Pela Diocese de Nova Friburgo, para que o Senhor conserve nossos pastores e fortaleça
nosso povo na coragem e no serviço, sobretudo aos mais necessitados. Rezemos ao
Senhor.
3. Pelo Bispo Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, nomeado para assumir o pastoreio de nossa
diocese de Nova Friburgo, com a posse marcada para o próximo dia 04/07, que sua
chegada renove nossa fé em Deus e em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos
ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Em sinal de comunhão com as colunas da Igreja, Pedro e Paulo, e
como nosso Papa Francisco, vamos trazer presente neste encontro, as pessoas e grupos
sociais que são esquecidas/as por causa de suas opções de vida. É o nosso compromisso
de hoje. E coloquemos esses e essas em nossas orações!
(Outra sugestão: cada um fazer a leitura de uma das cartas de Pedro e uma das cartas
de Paulo durante esses dias)
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Renovados por este encontro, dá-nos a graça, ó Deus da vida, de sermos
firmados na fé dos apóstolos e continuarmos hoje sua missão, construindo a unidade e a
paz entre as Igrejas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: Pela intercessão dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, o Senhor nos abençoe e
nos faça missionários na defesa da vida e do Evangelho que nos liberta de todos os males
e opressões: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Vamos entrar no mês de julho e celebrarmos o
Sagrado Coração de Jesus. Então, preparemos a imagem do Sagrado Coração para que
tenhamos presente em nosso ambiente de encontro dos Círculos Bíblicos.

CANTOS E REFRÃOS
1) AQUELE QUE VOS CHAMOU
Aquele que vos chamou.
Aquele que vos chamou.
É fiel. É fiel.
Fiel é aquele que vos chamou.

Na vida contigo
Decidi para sempre seguir-te,
Não voltar atrás
Me puseste uma brasa no peito
E uma flecha na alma
É difícil agora viver
Sem lembrar-me de ti.

2) TE AMAREI
Me chamaste para caminhar

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria

Bem perto de ti (2X)
Eu pensei muitas vezes calar
E não dar nem resposta
Eu pensei na fuga esconder-me,
Ir longe de ti
Mas tua força venceu
E ao final eu fiquei seduzido
É difícil agora viver
Sem lembrar-me de ti.
3) É MISSÃO DE TODOS NÓS
O Deus que me criou,
Me quis me consagrou
Para anunciar o seu amor
Eu sou como chuva em terra seca
Pra saciar Fazer brotar
Eu vivo para amar e pra servir!
É missão de todos nós Deus chama, eu
quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz sigo a Jesus
Eu vivo pra amar e pra servir!
Eu sou como abelha na colméia
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou, sou profeta da verdade
Canto a justiça e a liberdade
Eu vivo para amar e pra servir!
4) ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor, fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus aí está.
5) O MEU REINO
O meu Reino tem muito a dizer,
Não se faz como quem procurou,
Aumentar os celeiros bem mais e sorriu.
Insensato, que vale tais bens,

Se hoje mesmo terás o teu fim?
Que tesouros tu tens pra levar além.
Sim senhor, nossas mãos
Vão plantar o teu reino.
O teu pão vai nos dar
Teu vigor, tua paz.
O meu reino se faz bem assim:
Se uma ceia quiseres propor,
Não convide amigos,
Irmãos e outros mais.
Sai à rua à procura de quem
Não puder recompensa te dar,
Que o teu gesto lembrado
Será por Deus.
O meu reino quem vai compreender?
Não se perde na pressa que tem,
Sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém,
Se aproxima e procura o melhor
Para o irmão agredido que viu o chão.
O meu reino não pode aceitar,
Quem se julga maior que ops demais
Por cumprir os preceitos da lei, um a um
a humilde de quem vai além
E se empenha e procura o perdão,
É o terreno onde pode brotar a paz.
O meu reino é um apelo que vem,
Transformar as razões do viver,
Que te faz desatar tantos nós
Que ainda tens.
Dizer sim é saberes repor
Tudo quanto prejuízo causou,
Dar as mãos, repartir, acolher, servir!
6) QUANDO
RENASCER

O

DIA DA PAZ

Quando o dia da paz renascer
Quando o sol da esperança brilhar
Eu vou cantar
Quando o povo nas ruas sorrir
E a roseira de novo florir
Eu vou cantar
Quando as cercas caírem no chão

Quando as mesas se encherem de pão
Eu vou sonhar
Quando os muros que cercam os jardins
Destruídos então os jasmins
Vão perfumar
Vai ser tão bonito se ouvir a canção
Cantada, de novo
No olhar da gente a certeza do irmão
Reinado, do povo
Quando as armas da destruição
Destruídas em cada nação
Eu vou sonhar
E o decreto que encerra a opressão
Assinado só no coração
Vai triunfar
Quando a voz da verdade se ouvir
E a mentira não mais existir
Será enfim, tempo novo de eterna justiça
Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça,
vai ser assim.
7) DESDE A MANHÃ
Desde a manhã preparo um oferenda.
E fico Senhor à espera do teu sinal.
Que poderei retribuir ao meu senhor,
Por tudo o que ele fez e faz em meu
favor?
Elevo o cálice da minha salvação,
Clamando sem cessar o nome do senhor.
Por isso oferto um sacrifício de louvor
Pois ele me livrou da grande escravidão.
8) REUNIDOS AQUI
Reunidos aqui
Só pra louvar ao Senhor
Novamente aqui
Em união
Algo bom vai acontecer
Algo bom Deus tem pra nós
Reunidos
Só pra louvar ao Senhor.

9) MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré
Maria me cativou
Fez mais forte a minha fé
E por filho me adotou.
Ás vezes eu paro, eu fico a pensar
E sem perceber me vejo a rezar
O meu coração se põe a cantar
Pra virgem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o filho de Deus
Maria que um povo inteiro elegeu
Senhora e mãe do céu.
Ave, Maria (3x)
Mãe de Jesus.
Maria que eu quero bem
Maria do puro amor
Igual à 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.
10) QUEM NOS SEPARARÁ
Quem nos separará?
Quem vai nos separar?
Do amor de cristo
Quem nos separará?
Se ele é por nós
Quem será, quem será contra nós?
Quem vai nos separar do amor de
Cristo?
Quem será?
Nem a espada ou perigo
Nem os erros dos meu irmãos
Nenhuma das criaturas
Nem a condenação.
Nem a vida
Nem a morte

Nem os anjos ou os principados
Nem o passado nem o presente
Ou futuro nem as potestades
Nem a altura
Nem o abismo
Tão pouco a perseguição
Nem a angustia, a dor, a fome
Nem a tribulação.

