JULHO – 2020

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 29/06 a 05/07: Deus se manifesta aos pequenos
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e uma cesta de pão a ser partilhado...)
Refrão meditativo: n.1
Início: Irmãos e irmãs... neste mês de julho, somos convidados a mergulhar na
profundidade da Palavra que revela o Reino, isto é, a vontade de Deus sobre a nossa vida
e nosso mundo. Vamos iniciar este encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: n.2
Motivação: Queridos irmãos e queridas irmãs... Estamos na semana de Posse Canônica
de D. Luiz Antônio Lopes Ricci em nossa Diocese de Nova Friburgo. Em nossas orações,
rezemos pelo seu pastoreio para que seja fecundo e o Senhor nos ajude a superar os
desafios para que tenhamos uma Igreja mais humana, fraterna e samaritana.
Vamos recordar a vida: Jesus louva ao Pai porque revelou as coisas do Reino aos
pequenos. Vamos recordar e trazer presente neste encontro os pequenos do Reino de Deus.
Quem são eles?
Oração: Ó Deus mistério da cruz e ressurreição de teu Filho, destruíste a morte e fizeste
uma nova criação. Dá a nós, teus filhos e filhas, a alegria de sermos tuas testemunhas.
Concede-nos a graça de viver e trabalhar sempre pelo teu reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus
do Céu, Senhor da terra; / os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas!
Evangelho: Mt 11, 25 - 30
Para partilhar com o grupo
O Senhor é o nosso auxílio
Neste Evangelho Jesus louva ao Pai por revelar Sua sabedoria aos simples e pequeninos
e não, aos “sábios” e “entendidos“. Simples e pequeninos aos olhos de Deus são todos
aqueles que não complicam as coisas espirituais e se deixam governar pela voz do Senhor.
Portanto, todos nós somos pequeninos quando reconhecemos as nossas limitações e nos
rendemos a Jesus, o Filho de Deus, que recebeu do Pai a instrução de nos conduzir
segundo os seus desígnios. Jesus e o Pai têm o entendimento perfeito das nossas
necessidades e nos convidam a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e leve do
amor. Muitas vezes, querendo ser fortes e seguros em nós mesmos, insistimos em
carregar a nossa carga sozinhos para mostrar que temos força e capacidade. O resultado
disso é o fracasso e o desânimo que nos impedem de prosseguir no Caminho. Para nos
livrarmos destes males precisamos somente atender ao convite do Filho: “Vinde a mim
todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos aliviarei.”
Assim, rendidos ao amor a Deus e ao próximo, nos tornamos os pequeninos do Reino.

Vamos pensar um pouco: Você admite e reconhece quando o fardo está pesado? – A quem
você recorre?
Preces da comunidade
1. Senhor, ilumina as palavras e os gestos do Papa Francisco para que permaneça guiando
a Igreja com sabedoria e esperança. Nós te pedimos. R. Escuta-nos, amado Senhor.
2. Senhor, acompanha no teu amor a nossa diocese da alegria em comunhão com Dom
Paulo e Dom Luiz Antônio para que seja uma Igreja que anuncia a boa nova e denuncia
toda injustiça. Nós te pedimos.
3. Senhor, acolhe com compaixão todas as pessoas vítimas do coronavírus e dá esperança
e fé às famílias em luto para que continuem com a tua graça a proclamar a beleza da vida.
Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: No centro do Evangelho de Jesus estão os pequenos e os mais
pobres. Deles é o Reino de Deus. Como nosso grupo pode fazer uma verdadeira opção
pelos preferidos de Deus?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor Jesus, manso e humilde de coração, pela graça do alimento da
Palavra que recebemos, torna nosso coração semelhante ao teu e ajuda-nos a perseverar
na busca da justiça e da paz. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Bênção: O Deus dos Pobres nos abençoe com a sua misericórdia e bondade: em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.3
Preparando o próximo encontro: Preparar sementes para serem distribuídas no próximo
encontro após o compromisso. Os Círculos Bíblicos é um encontro de oração, escuta da
Palavra, partilha e compromissos assumidos no anúncio e vivência do Reino de Jesus.
Procurem preparar cada encontro sempre com muito carinho e cuidado! Pois cada
encontro, é uma semente lançada no coração de cada um que renderá frutos na vida da
comunidade.
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Encontro de 06 a 12/07: A semente que cai em terra boa produz frutos
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e sementes...)
Refrão meditativo: n.4

Início: Irmãos e irmãs... É sempre tempo de semear a Palavra, Boa Nova que transforma,
modifica a realidade e produz fruto novo. Como semeadores do Evangelho, iniciemos:
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.5
Vamos recordar a vida: A semente do Evangelho cai muitas vezes em terrenos
pedregosos e cheios de espinhos. Ao recordar a vida, vamos partilhar quais são os terrenos
que dificultam a acolhida e o crescimento da Palavra.
Oração: Ó Deus, tu sempre nos iluminas e nos conduzes em teus caminhos. Dá a todos
os cristãos e cristãs a graça da fidelidade ao teu Evangelho e a coragem de romper com
tudo o que lhe é contrário. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Semente é de Deus a Palavra, o
Cristo é o semeador; / todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou!
Evangelho: Mt 13, 1 - 23
Para partilhar com o grupo
O Reino é dom de Deus
Com esta parábola, Jesus quer ensinar-nos que o Reino é dom de Deus e não depende só
de nossos esforços. A semente, a sua Palavra de vida, é lançada pelo próprio Deus. A ação
do Espírito é como a energia do vento que sopra em todas as partes. É como a semente
que germina por si só. E ainda, a força do Reino é comparável com a energia da semente
de mostarda que, sendo “a menor de todas as sementes, cresce e se torna maior que todas
as outras hortaliças”. Portanto, fazer parte da comunidade de Jesus é acreditar nessa graça
de Deus que age em nós e através de nós. De outra parte, acreditar nessa graça de Deus
atuante em nós é uma postura de fé, que depende do nosso compromisso com o projeto
de Jesus, enquanto buscamos ser seus discípulos, acolhendo a Palavra e gerando frutos
em terra boa. Os frutos do Reino não dependem somente do dom de Deus, mas derivam
também de uma espiritualidade engajada. A força do Espírito é como a chuva que desce
das nuvens. Se ela cai no asfalto, ali dificilmente fará germinar vida. No entanto, se ela
cair sobre a terra, tornando-a fecunda, fará brotar a vida de múltiplas formas. Para ouvir
a voz do vento, para ouvir a voz do pastor e abrir a porta é preciso buscar, fazer silêncio
para entrar em sintonia com Deus.
Somos, então, a terra boa quando ouvimos a Palavra e a acolhemos, isto é,
comprometemo-nos com o projeto de Jesus. A semente germina, cresce e frutifica
somente quando receber a chuva do alto e se for acolhida em terra boa, cá embaixo. A
chuva do alto e a Palavra são graça, dom. Mas acolher a semente em terra boa para que
dê frutos, isso está em nossas mãos.
Vamos pensar um pouco: Como anda seu coração? Uma terra boa e fértil, pronta para
receber a semente do Verbo, ou um lugar de pedras e muitos espinhos?
Preces da comunidade
1. Senhor, faze brilhar a tua luz sobre a vida e missão do Papa Francisco, dos bispos,
presbíteros e diáconos que guiam a Igreja de todos os cantos do mundo. Rezemos. R.
Senhor, ouve o nosso clamor.
2. Senhor, ajuda todos aqueles que tem a missão de administrar os bens públicos e o façam
sem interesse pessoal, com justiça e nunca se rendam à corrupção. Rezemos.

3. Senhor, acompanha as comunidades cristãs nesse tempo de pandemia para que não
percam seu ardor missionário e profético, mas se alimentem da Palavra na Liturgia
doméstica. Rezemos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Os Círculos Bíblicos têm por característica fazer a relação entre a
Palavra e a vida. Então, o nosso compromisso hoje, pode ser a partilha das situações ou
iniciativas que brotaram dos nossos encontros ao longo da nossa caminhada. Os nossos
encontros renderam frutos? Quais?
(Distribuição das sementes para que cada um plante e cultive em suas casas)
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Fortalecidos por este encontro, nós te pedimos, ó Deus da vida, que cresça
em nós, até a colheita abundante, a palavra de hoje semeada em nossa vida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor nosso Deus no abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.6
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro e
estejamos atentos aos elementos que devem compor o ambiente. Lembramos que cada
membro deve ter em mãos a Bíblia cuja tradução seja a recomendada pela Igreja. Na
preparação do ambiente, seja a Palavra de Deus destacada; pode ser posta sobre a mesa
no centro da sala ou lugar onde o grupo está reunido.
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Encontro de 13 a 19/07: O Reino de Deus é a boa semente que cresce em meio ao joio
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e um vaso de planta...)
Refrão meditativo: n.7
Início: Irmãs e irmãos... Na missão de semear a Boa Nova do Reino encontramos muitas
dificuldades e obstáculos, mas não podemos desanimar. Com alegria e coragem, vamos
celebrar a Palavra, semente do Reino: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Canto: n.8
Vamos recordar a vida: A semente do Evangelho cai muitas vezes em meio ao joio da
exclusão, da fome, da miséria, do preconceito, do desemprego, etc. Que outros obstáculos
precisam ser enfrentados para que a semente do Reino cresça e dê frutos?

Oração: Ó Deus, pastor do teu povo e mãe da vida, sê generoso com teus filhos e filhas!
Enche-nos da tua ternura para que, cheios de fé, esperança e amor, guardemos fielmente
os teus mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus
do céu, Senhor da terra: / os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas.
Evangelho: Mt 13, 24 - 30
Para partilhar com o grupo
Somos novas criaturas, mas o homem velho ainda quer habitar em nós
A parábola do joio e do trigo se presta a uma releitura de Gênesis 1–3. A pergunta à qual
a parábola responde é pela origem do mal: ‘De onde veio então o joio?’. O campo é onde
Deus semeia a ‘boa semente’. Podemos considerar que a ‘boa semente’ que cresce e dá
frutos designa a existência humana, que é dom de Deus. O trigo que germina e cresce no
meio do joio parece vulnerável como a nossa existência, mas, aos olhos de Deus, nossa
existência, no campo contaminado pela erva má, é portadora do projeto de Deus; por isso,
é necessário esperar o tempo oportuno para identificar e arrancar o joio. A parábola
previne os servidores do Mestre contra uma atitude intempestiva que poderia arruinar
toda a iniciativa de Deus. Na linguagem bíblica, o mal é inimigo, adversário. Este inimigo
não é alguém que se pudesse nomear. Esse anonimato do inimigo é muito importante: nós
não podemos, simplesmente, atribuir a outros, ou identificar, personalizar esse poder, isto
é, imaginá-lo fora de nós. Mas o dono do campo não renuncia à colheita, ele espera. O
que na parábola se chama joio, nos remete, em nossos dias, a outras manifestações de
uma hostilidade sem causa e sem medida contra a ação de Deus. Somos batizados,
portanto, banhados em Cristo e chamados a ser novas criaturas, precisamos estar atentos
ao cultivo do Reino de Deus, do contrário, seremos potentes facilitadores da injustiça e
da opressão.
Vamos pensar um pouco: Qual é a aplicação da Palavra de Deus em sua vida? O que e
como você se propõe a viver hoje?
Preces da comunidade
1. Pela Igreja, para que seja servidora da humanidade e ajude a libertar o mundo de toda
forma de opressão e violência. Rezemos ao Senhor. R. Atende, Senhor, a prece do teu
povo!
2. Pela nossa comunidade, para que frente as dificuldades do dia a dia tenham o coração
aberto à Palavra de Jesus. Rezemos ao Senhor.
3. Pelos idosos e os que vivem mergulhados na depressão e outras doenças psicológicas,
para que encontrem pessoas solidárias que lhes ofereçam o carinho e atenção. Rezemos
ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Vamos agora propor juntos o nosso compromisso com a Palavra de
Deus para esta semana.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Como pequeno grão de mostarda e como o fermente na massa, faze crescer,
ó Deus, em nossa vida, a tua Palavra e a tua salvação, que hoje recebemos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Bênção: O Deus da vida que nos deu o dom da fé, nos faça cada vez mais
compromissados com o Evangelho de Jesus. E nos abençoe sempre: em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.9
Preparando o próximo encontro: As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE
– 2019/2023) nos afirma: “As pequenas comunidades são ambientes propícios para a
acolhida dos que buscam a Deus” (n. 89). Os Círculos Bíblicos são experiências de
pequenas comunidades para acolher os que têm sede de Deus. Por isso, preparemos com
atenção o nosso próximo encontro.
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Encontro de 20 a 26/07: Quem encontra o tesouro do Reino, com alegria, decide-se por
ele
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: n.10
Início: Somos convidados, irmãs e irmãos, a redescobrir o valor do Reino e com alegria,
assumir seus princípios com mais convicção na vivência de nossa fé. Em comunhão com
a Palavra, iniciemos: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.8
Vamos recordar a vida: A vida não é feita somente de desafios e de dificuldades. Os
tesouros do Reino estão entre nós. Vamos partilhar sobre os tesouros do Evangelho de
Jesus que nos motivam em nossa caminhada?
Oração: Ó Deus, força e esperança, tu santificas as nossas vidas com a ternura do teu
Espírito. Derrama sobre nós a tua misericórdia para que, guiados e conduzidos por ti,
pratiquemos a justiça na terra e testemunhemos firmemente o teu reino. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus
do céu, Senhor da terra: / os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas.
Evangelho: Mt 13, 44 - 52
Para partilhar com o grupo
O valor do Reino
Jesus nos ensina que o Reino de Deus é um valor tão incalculável, que uma pessoa sensata
daria tudo para possuí-lo. É importante notar que o texto enfatiza que “cheio de alegria”
ele vende todos os seus bens, para poder possuir o valor maior, que é o Reino. A vivência
dos valores do Reino, do seguimento de Jesus, deve ser uma alegria e não um peso. Sem
dúvida, é exigente, pois meias medidas não servem (ele vende tudo o que tem), mas o

resultado é uma alegria enorme. Não a alegria falsa de um programa de televisão, mas
uma alegria que brota da profundeza do nosso ser, pois descobrimos a única coisa que
não passa e que dá sentido a toda a nossa vida – o Reino de Deus. Novamente, como na
parábola do campo de trigo e joio, o texto nos ensina que o Reino, a cujas relações a Igreja
(Povo de Deus) é chamada a vivenciar e testemunhar a busca pelo valor do Reino de
Deus. O discernimento final deve ser deixado para a justiça de Deus, enquanto, na
vivência diária, devemos mostrar paciência e tolerância, mas sem indiferença ou
comodismo.
O texto nos indica que os autores deste Evangelho atribuído a Mateus eram escribas,
especialistas nas Escrituras judaicas, e convertidos ao discipulado de Jesus. Eles estão
bem enraizados nas “coisas antigas”- ou seja, no Antigo Testamento. Mas, estão abertos
a coisas novas, ou seja, a nova interpretação da Lei que Jesus trouxe. Assim, ensinam-nos
algo valioso para o mundo de hoje, tão inconstante e sem raízes, de um lado, e com a
tentação de fechamento no fundamentalismo e na intolerância, de outro. Nem tudo o que
é antigo é ultrapassado e nem tudo que é novidade é bom. Igualmente, nem tudo o que é
antigo tem que ser preservado e nem toda a novidade deve ser rejeitada. É importante ter
critérios, para que não percamos os valores, nem da sabedoria antiga, nem da busca de
atualização para os dias de hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça!
Vamos pensar um pouco: Vivemos num tempo de muita polarização, onde se desprezam
valores do Reino como a preservação da Vida, a justiça social e o respeito para com o
próximo. Como você entende o Reino de Deus?
Preces da comunidade
1. Para que a Igreja, testemunha fiel do Evangelho, olhe com carinho para os pobres e
para todos os que são excluídos. Rezemos ao Senhor. R. Atende Senhor, a prece do teu
povo!
2. Pelos enfermos, para que tenham paciência e serenidade diante da enfermidade que
foram acometidos e que lutem pela vida tendo constância na fé. Rezemos ao Senhor.
3. Pelos profissionais de saúde, para que tenham coragem, ânimo e a proteção divina no
serviço que exercem juntos aos doentes. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: Diante da Palavra de Deus que ouvimos e meditamos, que apelo
ela nos faz para colocarmos em prática? Vamos pensar juntos no nosso compromisso para
esta semana?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Renovados por este encontro, faze-nos Deus do Amor, vivermos como
autênticos discípulos de Jesus, felizes por termos encontrado o Senhor em nossa vida, e
consagrados a ti e ao teu reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: Ó Deus, luz dos povos, dá-nos a tua ternura e nos proteja de todos os males e
perigos. Em nome Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.11
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro. Cuidemos
para que outras pessoas do grupo possam realizar alguma tarefa como: preparar os cantos
sugeridos, proclamar o Evangelho, preparar o ambiente, levar as flores, o crucifixo,
conduzir o encontro, etc. Bom encontro para todos!
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Encontro de 27/07 a 02/08: Vocês é que têm de dar-lhes de comer, disse Jesus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo: n.12.
Início: Irmãos e irmãs... O Senhor nos convida a partilharmos o pão que sacia toda fome.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.13
Vamos recordar a vida: Neste tempo de pandemia temos visto muitas ações solidárias.
Vamos partilhar as experiências que nos marcaram.
Oração: Mostra, Deus da vida, o teu bem-querer a esta comunidade reunida e dirige o
povo que te reconhece como pastor e guia. Manifesta a tua misericórdia sobre a tua
criação e ajuda-nos a preservar a terra, para que todos os seres vivos tenham vida em
abundância. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia. O homem não vive somente de
pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia,
Aleluia!
Evangelho: Mt 14, 13 – 21
Para partilhar com o grupo
A prática da justiça é milagre de Deus
Os discípulos de Jesus queriam dispensar a multidão, mas Ele não se curvou diante da
incoerência deles e os convocou a distribuir com o povo o pouco que tinham. Quantas
vezes nós queremos nos ver livres dos problemas e “despedir” as pessoas que são para
nós empecilhos à nossa missão, à nossa caminhada. As pessoas vêm famintas, precisando
de nós e fazemos vista grossa às suas dificuldades, achando que não somos capazes de
ajudá-las porque temos muito pouco. Jesus nos dá então uma grande lição e nos ensina a
sermos solidários. A maneira mais eficaz para aprendermos a lição é nos colocarmos no
lugar da multidão faminta e perceber que assim como olhou para aquele povo com
compaixão vendo as suas mazelas e suas dores, Jesus hoje também olha para nós e quer
nos dá vida em abundância. A glória de Deus é o homem realizado e feliz, por isso, Jesus
hoje nos orienta a nos assentarmos com as pessoas que estão necessitadas e pedir ao Pai
que providencie tudo de que estão precisando. Seremos então instrumentos de Deus na
partilha e teremos saciado também a nossa fome de felicidade.
Jesus encerra sua vida pública, resumindo o projeto do Pai no gesto da distribuição do
pão. Na Eucaristia, celebramos a justiça do Reino de Deus já presente e que é, acima de
tudo, partilha. É ele mesmo se tornando pão ao reparti-lo, dando sua vida por uma causa
justa. Na Ceia, ao mesmo tempo em que celebramos o que há de mais revolucionário e

transformador, denunciamos o sistema que acumula e gera fome. Isso nos compromete,
portanto, ao desafio de continuar a missão de Jesus que nos diz: “Dai-lhes vós mesmos
de comer”.
Vamos pensar um pouco: Ninguém tem tão pouco que não possa dividir com seu irmão.
Você se sente saciado quando partilha com alguém o pouco que tem?
Preces da comunidade
1. Papa Francisco, por nosso bispo D. Luiz e pelos padres e diáconos, que sejam
revigorados pela força do Senhor na caminhada da Igreja. Rezemos ao Senhor.
R. Atende, Senhor, a prece do teu povo!
2. Pelas famílias, para que elas sejam núcleos de comunhão na fé e no amor. Rezemos ao
Senhor.
3. Pela nossa comunidade, para que possamos aprender de Jesus o dom da partilha e da
humildade no convívio com as pessoas. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O Evangelho que ouvimos nos ajuda a perceber que a verdadeira
economia não é a que gera lucro, mas a que partilha os bens para que não haja fome e não
explore a natureza. O que nós podemos fazer pessoalmente ou comunitariamente como
compromisso com a Palavra de Deus?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, como ao povo no deserto, tu nos saciaste hoje com o Pão da
Palavra. Fortalecidos por ela, possamos trabalhar por um mundo de justiça, sem famintos
e sem excluídos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor nos abençoe e nos proteja com sua paz. Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.14
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro. No mês
seguinte, rezaremos pelas famílias, vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Portanto, os
encontros nos motivam pela Palavra de Deus a assumirmos nossa vocação missionária na
comunidade.
CANTOS E REFRÃOS

1.O nosso olhar
O nosso olhar se dirige a Jesus,
O nosso olhar se mantém no Senhor!
2.Sou bom Pastor.
Sou bom pastor ovelhas guardarei
Não tenho outro oficio nem terei
Quanta vida eu tiver eu lhes darei.

Vou sair pelo campo reunir o que é meu
Conduzir e salvar.
Verdes prados e belas montanhas
Hão de ver o pastor, rebanho atrás
Junto a mim, as ovelhas terão muita paz
Poderão descansar.
3.Coração Santo

Maus pastores, num dia de sombra
Não cuidaram e o rebanho se perdeu

Coração Santo, Tu reinarás;

Tu nosso encanto, sempre serás!
Coração Santo, Tu reinarás;
Tu nosso encanto, sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso,
Pai amoroso, frágua de amor!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas,
Sentidas queixas, humilde expor!
Divino Peito, que amor inflama
Em viva chama, de Eterna Luz!
Porque até em sempre, reconcentrada
Não adorada, Doce Jesus!
Correi, cristãos, vinde adorar,
Vinde louvar, O Bom Jesus!
Com grande ardor, Rendei-lhes preitos
Com os eleitos, na Eterna Luz!
Divino Sol, espanca a treva,
Que já longeva, o mundo envolve;
Aos pecadores, aos ignorantes,
Que andam errantes, Teus olhos volve!
Estende às almas, Teu suave fogo,
E tudo logo, se inflamará!
Mais tempo a terra, no mal sumida,
Empedernida, não ficará!
Por estas chamas, de Amor benditas,
Nunca permitas, ao mal reinar!
Ao Brasil chegue, Tua caridade,
Que ele em verdade, Te saiba amar!
Divino Peito, onde se inflama,
A doce chama, da caridade;
Não a conserves, reconcentrada,
Mas dilatada, na Cristandade!
4. Aquele que nos chamou
Aquele que vos chamou
Aquele que vos chamou,
É fiel, é fiel.
Fiel é aquele que vos chamou!
5.Somos gente nova
Somos gente nova vivendo a união
Somos povo, semente da nova nação ê, ê
Somos gente nova vivendo o amor

Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê
Vou convidar os meus irmãos
trabalhadores
Operários, lavradores, biscateiros e
outros mais
E juntos vamos celebrar a confiança
Nossa luta na esperança de ter terra, pão
e paz, ê, ê
Vou convidar os índios que ainda
existem
As tribos que ainda insistem no direito
de viver
E juntos vamos reunidos na memória
Celebrar uma vitória que vai ter que
acontecer, ê, ê
Convido os negros, irmãos no sangue e
na sina
Seu gingado nos ensina a dança da
redenção
De braços dados, no terreiro da
irmandade
Vamos sambar de verdade enquanto
chega a razão, ê, ê
Desempregados, pescadores,
desprezados
E os marginalizados, venham todos se
ajuntar
A nossa marcha para a nova sociedade
Quem nos ama de verdade pode vir, tem
um lugar, ê, ê
Vou convidar a criançada e a juventude
Tocadores, me ajudem, vamos cantar por
aí
O nosso canto vai encher todo o país
Velho vai dançar feliz, quem chorou vai
ter que rir, ê, ê
6. 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!
7. Deus é amor
Deus é amor,
Arrisquemos viver por amor.
Deus é amor,
Ele afasta o medo!
8. 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!
9. Te amarei
Me chamaste para caminhar
Na vida contigo
Decidi para sempre seguir-te,
Não voltar atrás
Me puseste uma brasa no peito
E uma flecha na alma
É difícil agora viver
Sem lembrar-me de ti.
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.
10.Cantarei ao Senhor
Cantarei ao Senhor,
Enquanto eu viver;

Louvarei ao meu Deus,
Enquanto existir.
Nele encontro a minha alegria.
Nele encontro a minha alegria.
11.Seu nome é Jesus Cristo
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome
E grita pela boca dos famintos
E a gente quando vê passa adiante
Às vezes pra chegar depressa a igreja.
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa
E dorme pelas beiras das calçadas
E a gente quando vê aperta o passo
E diz que ele dormiu embriagado.

Maria, em seu fogão, Cozeu um pouco de
pão.
Depois repartiu aos filhos como se fosse
o seu coração.
Refez o gesto de Nosso Senhor. Refez o
gesto de seu amor.
O Cristo agora vem, E dá-se entre os
irmãos.
Sacia a cada um Com o pão da vida e a
vida do pão.
Essa é a lei de Nosso Senhor: Não há
medidas para o amor!
14.A mesa tão grande

Entre nós está e não O conhecemos
Entre nós está e nós O desprezamos
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto
E vive mendigando um subemprego
E a gente quando vê, diz: "é um à toa
Melhor que trabalhasse e não pedisse".
Seu nome é Jesus Cristo e está banido
Das rodas sociais e das igrejas
Porque d'Ele fizeram um Rei potente
Enquanto Ele vive como um pobre.
12.Onde reina o amor
Onde reina o amor, fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus aí está.
13.Bastariam dois pães
Bastariam dois pães e dois peixes e o
milagre do amor.
Pra acabar com tanta fome e acabar com
tanta dor.
Bastariam dois pães e dois peixes e o
milagre do amor.
Pra acabar com tanta fome e acabar com
tanta dor.
Jesus, vendo a multidão, Sabendo que
tinham fome.
Pediu a quem tivesse alguma coisa pra
aqueles homens.
E repartiu o peixe e o pão. Criou, assim, a
comunhão.

A mesa tão grande e vazia
De amor e de paz, de paz!
Aonde há luxo de alguns
Alegria não há jamais!
A mesa da Eucaristia nos
Quer ensinar, ah, ah
Que a ordem de Deus
Nosso Pai é o pão partilhar
Pão em todas as mesas
Da Pascoa a nova certeza
A festa haverá
E o povo a cantar, aleluia!
As forças da morte, a injustiça
E a ganância de ter, de ter
Agindo naqueles que impedem
Ao pobre viver, viver
Sem terra, trabalho e
Comida a vida não há, não há
Quem deixa assim e não age
A festa não vai celebrar
Irmãos, companheiros na luta
Vamos dar as mãos, as mãos
Na grande corrente do amor
Na feliz comunhão, irmãos
Unindo a peleja e a certeza
Vamos construir, aqui
Na terra, o projeto de Deus todo povo a
sorrir
Bendito o Ressuscitado

Jesus vencedor, ô ô
No pão partilhado a presença
Ele nos deixou - deixou!
Bendita é a vida nascida de quem
Se arriscou, ô ô
Na luta pra ver triunfar
Neste mundo o amor!

