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DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 05 a 11/10: Convide para a festa todos os que vocês encontrarem
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, imagem de Nossa Senhora Aparecida e
cartaz do Mês Missionário...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: Neste mês de outubro celebramos nossa missão de batizados. Iniciemos nosso
encontro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: O Mês Missionário deste ano traz como tema “A vida é missão”
e lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). Vamos recordar de tantas vidas missionárias em
nossas paróquias e comunidades para este nosso encontro.
Oração: Deus, Mãe de toda consolação, nós te pedimos que tua graça sempre nos guie e
nos acompanhe, para que sejamos atentos e firmes na prática da caridade e dos teus
mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Que o Pai do Senhor Jesus
Cristo / nos dê o saber do espírito; / conheçamos, assim, a esperança / à qual nos chamou,
como herança!
Evangelho: Mt 22, 1 - 10
Para partilhar com o grupo
A festa da vida é a prioridade do cristão
O texto que nos é proposto quer nos fazer refletir sobre mais uma parábola de
apresentação do Reino dos céus, em resposta ao questionamento dos sumos sacerdotes e
anciãos do povo a respeito da autoridade com que Jesus ensinava. À medida que Jesus
respondia, sempre através de parábolas, a sua rejeição aumentava naqueles que, achandose os legítimos representantes de Deus, não admitiam que alguém falasse do Reino com
tanto conhecimento e liberdade. Além de apresentar o Reino dos céus com características
tão diferentes do que a religião oficial pregava, Jesus decretava a falência e inutilidade
daquela religião e, consequentemente, dos seus chefes. Por isso, de adversários, seus
interlocutores passarão a algozes, uma vez que não aceitavam ser contrariados.
É surpreendente a imagem com a qual o Reino é comparado: “O Reino dos Céus é como
a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho” (v. 2). Aqui, Jesus
dispensa a linguagem litúrgico-religiosa. Não faz menção a sacrifício, nem a culto, nem
a peregrinações, nem a um templo, mas a uma festa. E a festa por excelência na
antiguidade, era a festa de casamento, sobretudo no mundo oriental. Era uma festa que
durava em média sete dias, podendo ser ainda prolongada, a depender das condições dos
noivos. Dessa imagem usada por Jesus, evocamos, de imediato, duas das mais
importantes características do Reino: a alegria, o amor e a perenidade.
Tudo está preparado para a festa, o convite foi direcionado a todas e todos, aos que estão
dentro e os que estão fora – aos bons e aos maus, sem distinção - mas participar dela não
foi a prioridade dos convidados. Uma questão muito importante que vale refletir bastante

é que ninguém é excluído do Reino, mas alguém pode se auto excluir, ao não fazer
comunhão com os demais. É esse o sentido do convidado que não usava o “traje de festa”,
ou seja, ele não estava sendo coerente com a proposta do rei, ele estava naquele lugar,
mas sua prática não correspondia à prática que lhe foi proposta.
O evangelista ensina com tudo isso, que o simples fato de alguém participar de uma
comunidade ou igreja não é sinal de nenhuma garantia de vida. Só vive plenamente quem
aceita fazer comunhão e pratica o programa de vida de Jesus. Mesmo dentro da
comunidade, há risco de alguém ficar privado de vida plena. O evangelista enfatiza
exatamente isso: não basta ter sido convidado ou convidada, afinal, todos foram. O
importante é, ao sentir o chamado, conduzir a vida segundo o programa daquele que
chama.
Vamos pensar um pouco: Será que estou disponível para o banquete da vida (Reino),
oferecida por Deus? Estou trajando a “vestimenta” das bem-aventuranças, sinal único e
distintivo dos cristãos e cristãs?
Preces da comunidade
1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nosso bispo Diocesano D. Luiz, padres e diáconos,
para que iluminados pela “Luz do Evangelho”, sejam testemunhas vivas do amor de Deus.
Rezemos ao Senhor. R. Senhor, escuta a nossa prece!
2. Por nossas comunidades, para que as palavras do Evangelho suscitem em nós o espírito
missionário e através do testemunho nos tornemos mais solidários especialmente com
nossos irmãos doentes e os mais pobres.
3. Por todas as famílias, para que o amor reine nos seus lares, sejam núcleos de comunhão
na fé e no amor. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Como compromisso com a Palavra de Deus que ouvimos, vamos
pensar nos convidados para a Festa da Vida realizada por Jesus. Quem nós
convidaríamos? Quais pessoas ou grupos de pessoas deveríamos convidar?
Oração do Pai e nosso...
Oração do Mês Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da
missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria,
nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude, cada um de
nós, a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado
permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! Amém.
Bênção: O Deus que nos convida a participar da festa da vida e do amor, nos abençoe
hoje e sempre: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso encontro neste Mês
Missionário. Estejamos atentos aos elementos para a preparação do ambiente, a fim de
que nos ajude a recordar os momentos importantes deste mês e rezarmos pela Igreja e sua
missão à luz da Palavra.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 12 a 18/10: A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, imagem de Nossa Senhora Aparecida e
cartaz do Mês Missionário...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Irmãos e irmãs... estamos na semana da padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida. Em oração pelo nosso país e na esperança de dias melhores, iniciemos: em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Maria é a grande missionária da Palavra. Vamos trazer presente
para o nosso encontro as situações e fatos que tanto marcam a vida de nosso país.
Oração: Ó Deus da vida, dá-nos a cada dia, a graça de estar sempre a teu dispor e te servir
com um coração indiviso. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia. (2x). Como astros no mundo vós
resplandeçais, / mensagem de vida ao mundo, anunciando, / da vida a Palavra, com fé,
proclameis, / quais astros luzentes no mundo brilheis.
Evangelho: Mt 22, 15 - 21
Para partilhar com o grupo
O cristão e a justiça
O texto de hoje nos situa em Jerusalém, o local onde vai desenrolar-se o confronto final
entre Jesus e o judaísmo. De um lado estão os dirigentes judeus: instalados nas suas
certezas e preconceitos, recusam-se terminantemente a acolher a proposta do Reino. Do
outro lado está Jesus: Ele procura que os dirigentes do seu Povo tomem consciência de
que, ao recusar o Reino, estão recusando a oferta de salvação que Deus lhes faz.
A questão essencial que o nosso texto aborda é esta: o homem pertence a Deus e deve
considerar Deus o seu único senhor e a sua referência fundamental. No entanto,
embriagados pelo turbilhão das liberdades e das novas descobertas, os homens do nosso
tempo consideraram que eram capazes de descobrir, por si próprios, os caminhos da vida
e da felicidade e que podiam prescindir de Deus, instalando-se no orgulho e na
autossuficiência e deixando Deus de fora das suas vidas. É preciso voltar a Deus e
redescobrir a sua centralidade na nossa existência. Fomos criados para a comunhão com
Deus e só nos sentiremos felizes e realizados quando nos entregarmos confiadamente em
suas mãos e fizermos d’Ele o centro da nossa caminhada.
Em muitos casos, Deus foi apenas substituído por “outros deuses”: o dinheiro, o poder, o
êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de futebol. Essas tomaram o
lugar de Deus e passaram a dirigir e a condicionar a vida de tantos dos nossos
contemporâneos. Quase sempre, no entanto, essa troca trouxe, apenas, escravidão,
alienação, frustração, depressão e sentimentos de solidão e de orfandade.
O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Eles não são, portanto, objetos
que podem ser usados, explorados e alienados, mas seres revestidos de uma suprema

dignidade, de uma dignidade divina. Apesar da Declaração Universal dos Direitos do
Homem e de uma infinidade de organizações e de associações destinadas a proteger e a
assegurar os direitos, liberdades e garantias, há milhões de homens, mulheres e crianças
que continuam, todos os dias, a ser maltratados, humilhados, explorados, desprezados,
diminuídos na sua dignidade. Destruir a imagem de Deus que existe em cada criança,
mulher ou homem, é um grave crime contra Deus. Nós, os cristãos, não podemos permitir
que essas práticas aconteçam. Devemos sentir-nos responsáveis sempre que algum irmão
ou irmã, em qualquer canto do mundo, é privado dos seus direitos e da sua dignidade; e
temos o dever de lutar, de forma objetiva, contra todos os sistemas que, na Igreja ou na
sociedade, atentem contra a vida e a dignidade de qualquer pessoa.
Vamos pensar um pouco: Como é que eu me situo face ao poder político e às instituições
civis: com total indiferença ou com lealdade crítica? Como é que eu contribuo para a
construção do Reino em meio à sociedade? À luz de que critérios e de que valores eu
julgo os fatos, as decisões, as leis políticas e sociais que regem a comunidade onde que
estou inserido? As minhas opções políticas são coerentes com os critérios do Evangelho
e com os valores de Jesus?
Preces da comunidade
1. Pelo Papa Francisco e toda a Igreja, para que continue firme na missão de anunciar o
Evangelho, e coragem para denunciar as injustiças sociais. Rezemos ao Senhor. R.
Senhor, escuta a nossa prece!
2. Pelo povo brasileiro, que ao celebrar Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil,
receba as bênçãos de Deus, e que Ela nos ajude na missão de anunciar Jesus Cristo aos
mais afastados da igreja. Rezemos ao Senhor.
3. Por nossas comunidades, para que assumam cada vez mais o compromisso missionário
na construção do Reino sendo mais solidária com os mais pobres e necessitados. Rezemos
ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Disse Jesus: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
O que nós podemos ofertar a Deus? Vamos partilhar.
Oração do Pai e nosso...
Oração do Mês Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da
missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria,
nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude, cada um de
nós, a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado
permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! Amém.
Bênção: Senhor nosso Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pedimos a
tua bênção sobre todo o nosso povo brasileiro: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: Este tempo de pandemia tem nos colocado muitos
desafios para nos encontrarmos. Alguns grupos estão realizando os encontros de maneira
virtual. Preparam o ambiente em suas casas, criam um clima de oração e partilham a
Palavra de Deus. É muito importante manter a unidade e troca entre os membros do grupo.
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Encontro de 19 a 25/10: “Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo”,
disse Jesus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, imagem de Nossa Senhora Aparecida e
cartaz do Mês Missionário...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: “Eis-me aqui, Senhor”, para amar e para servir. Iluminados pelas palavras do
profeta, iniciemos este nosso encontro fraterno: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Vivemos num tempo de muita falta de amor expressa nas nossas
palavras e atitudes. Vamos trazer para este nosso encontro as situações de nosso dia a dia
que revelam nossa falta de amor para com Deus e o próximo.
Oração: Deus, Mãe de Ternura, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Dá-nos a
graça de amar os teus mandamentos e viver a alegria de tuas promessas. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). “Se alguém me ama, guardará
a minha palavra, / e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
Evangelho: Mt 22, 34 - 40
Para partilhar com o grupo
O amor... só o amor
Mais uma vez os opositores de Jesus (os fariseus) buscam testar Jesus com suas perguntas
cheias de artimanhas e segundas intenções querendo pô-lo à prova. Como nós sabemos,
os doutores da Lei dedicavam grande parte da sua vida ao estudo dos Mandamentos, e
chegavam a elencar 613 mandamentos (365 proibitivos, 248 positivos). Para eles, uma
das questões fundamentais era saber a ordem hierárquica desses mandamentos, ou seja,
qual o mais importante dentre eles. Portanto, uma das prerrogativas para reconhecer a
autoridade de um mestre era justamente a sua capacidade de ensinar aos seus discípulos
os mandamentos, distinguindo-os entre maiores e menores.
Contudo, o problema não era reconhecer a multiplicidade dos Mandamentos, que
certamente do ponto de vista didático poderia ser uma ajuda. O grande perigo era a
postura relativista a ponto de manipular, em benefício próprio, a compreensão de alguns
mandamentos em detrimento de outros. É impossível, porém, ter uma compreensão e
vivência coerentes dos Mandamentos se os isolarmos da obra de Deus. Jesus não reduziu
em nada a totalidade da Lei de Deus ao afirmar a centralidade dos dois mandamentos,
mas recuperou a chave de interpretação de toda a Escritura.
“Se amar é fazer o bem a alguém, como poderíamos amar a Deus, uma vez que Ele já é o
Bem supremo? Então, se não somos capazes de fazer-lhe o bem, amá-lo será acolher o
bem que Ele nos faz e, consequentemente, sermos testemunhas disso. O maior bem que
Ele nos faz é nos ter criado à sua imagem e semelhança. Por conseguinte, amar o

semelhante nada mais é do que a concretização do amor a Deus que nos oferece esse
grande bem. Sem o amor a Deus como fundamento do amor ao próximo, poderemos cair
num narcisismo onde projetamos no outro a nossa imagem e semelhança como razão para
amá-lo, fazendo do outro não um semelhante, mas uma simples cópia, adaptada
psicologicamente. Porém, o mandamento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” é o
grande desafio de reconhecer que tanto eu quanto ele fomos criados à imagem e
semelhança de Deus, eis o motivo porque somos iguais. Amamos o outro não porque o
reconhecemos uma cópia nossa, mas porque vemos nele o que somos, isto é, imagem e
semelhança de Deus. Portanto, reconhecendo e assumindo essa verdade, amaremos de
modo verdadeiro e completo, sem relativismos ou absolutismos que dividem e separam,
e transformam amor em egoísmo cuja lei é uma só: “Vive assim, e morrerás!
Vamos pensar um pouco: Deus não faz distinção de pessoas. Também sou assim ou
“escolho” quem serão sorteados para a minha atenção e amor?
Preces da comunidade
1. Senhor, dá sabedoria ao querido Papa Francisco para que continue a irradiar amor e
esperança com gestos e palavras. Nós te pedimos. R. Ouve-nos, amado Senhor!
2. Senhor, acompanha os passos dos governantes para que promovam a justiça, o bem
comum, o cuidado com as pessoas e nossa casa comum. Nós te pedimos.
3. Senhor, sê a luz e a força de todas as pessoas enfermas, desempregadas, desiludidas e
injustiçadas, para que encontrem em ti a esperança e nos cristãos toda atenção necessária.
Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Diante dos desafios desta pandemia, temos por outro lado a
oportunidade de aprender a amar mais. Como podemos agir em sinal de compromisso e
fidelidade à Palavra de Deus que ouvimos e partilhamos?
Oração do Pai e nosso...
Oração do Mês Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da
missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria,
nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude, cada um de
nós, a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado
permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! Amém.
Bênção: O Deus pleno de amor ilumine nossos pensamentos e nossas ações e nos abençoe
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro.
Lembramos que, de acordo com o tema do encontro, podemos preparar cartazes, frases
ou imagens que ajudem a rezar e a iluminar a vida pela partilha da Palavra.
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Encontro de 26 a 01/11: Todos os Santos e todas as Santas: “Alegrem-se e exultem,
pois a recompensa de vocês será grande nos céus”.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, imagem do padroeiro da comunidade...)
Refrão meditativo: nº 9
Início: As Bem-aventuranças são nossa carta de princípios para a verdadeira santidade.
Com alegria, irmãos e irmãs, invoquemos a Trindade Santa: em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 10
Vamos recordar a vida: Vamos recordar as pessoas que foram ou são testemunhas de
vida cristã para a nossa comunidade. Lembremos desses irmãos e irmãs.
Oração: Ó Deus, que na comemoração de Todos os Santos e Santas, testemunhas fieis,
manifestaste o teu amor por nós pela força deste encontro. Firma nossos passos para
vivermos em fraterna alegria, consagrando nossa vida a teu serviço. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Vinde a mim, todos vós que
estais cansados / e penais a carregar pesado fardo, / e descanso eu vos darei, diz o Senhor.
Evangelho: Mt 5, 1 - 12
Para partilhar com o grupo
Jesus nos ensina
O texto evangélico que nos é apresentado, desta vez, é certamente, um dos trechos mais
lidos e conhecidos de todo o Novo Testamento. Trata-se da introdução do primeiro dos
cinco discursos de Jesus no Evangelho segundo Mateus, conhecido como “discurso ou
sermão da montanha”. O discurso da montanha é um indicador de direção para o
discipulado de Jesus e, portanto, para a santidade, por isso, é preciso ter clareza do
programa de vida de Jesus com seu projeto de sociedade e, consequentemente, das suas
exigências.
Viver as bem-aventuranças é, portanto, abraçar um projeto de sociedade alternativa que,
inevitavelmente, entra em conflito com os sistemas dominantes baseados na exploração,
no lucro e na sobreposição de uns sobre os demais. Mas é diante de tudo isso, ou seja, no
conflito, que a comunidade cristã deve avançar, seguir em frente sem jamais desanimar.
Por isso, Jesus reforçou todo o ensinamento anterior, direcionando diretamente para os
discípulos a conclusão com as consequências do abraçar o seu projeto: “Bem-aventurados
sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal
contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa
recompensa nos céus” (vv. 11-12a). Não consideramos essa afirmação como uma nova
bem-aventurança, mas como um reforço e síntese das oito anteriormente apresentadas.
Aquelas oito são inseparáveis. Jesus não as apresenta como sugestões para os discípulos
escolherem uma ou outra. É preciso viver todas elas para ser discípulo de Jesus, pois nelas

ele traça o seu próprio retrato, diz como Ele mesmo viveu, caminhou ou avançou; e o
discípulo deve, inevitavelmente, viver como Ele.
Para seguir Jesus é preciso estar em estado permanente de marcha, caminhando contra
tudo o que impede a realização do Reino já aqui na terra. A comunidade cristã não pode
mais aceitar que uma mensagem tão encorajante e transformadora se transforme em sinal
de resignação e aceitação passiva diante de tudo o que impede o advento do Reino. A
mensagem das bem-aventuranças é libertadora porque convida o discípulo e a discípula
a sair de si, colocar-se em movimento rumo a um mundo melhor, mais justo e mais
fraterno.
Vamos pensar um pouco: A questão merece uma resposta simples e reta: Como tenho,
como seguidor de Jesus, vivido seus ensinamentos?
Preces da comunidade
1. Senhor, ilumina a missão da Igreja e em comunhão com o Papa Francisco, com os
bispos, presbíteros e diáconos permaneça sempre em saída e inserida na vida da sociedade
em busca de justiça e paz. Nós te pedimos. R. Senhor, escuta-nos!
2. Senhor, dá tua força às comunidades cristãs para que sempre com renovado ardor
missionário mantenha viva as bem aventuranças como um verdadeiro programa de vida.
Nós te pedimos.
3. Senhor, cuida com carinho de todas as pessoas que sofrem por enfermidades, de todos
que foram infectados pelo COVID-19 e das famílias enlutadas pelas vítimas desta terrível
pandemia. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Cada participante pode falar em alta voz uma das Bemaventuranças que gostaria de viver mais intensamente e torná-la compromisso de vida
para esta semana.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus que nos deste a graça de testemunhar a Cristo, ajuda também a
nossa fraqueza, para que possamos viver com firmeza a nossa fé, como os Santos e Santas
que não hesitaram morrer por vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Deus que nos chamou a participar da vida e destino de Jesus par o testemunho
do seu Evangelho, abençoe-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11
Preparando o próximo encontro: É muito importante que os grupos se mantenham em
contato através das mídias virtuais ou outros meios. Assim, a Palavra de Deus se torna
viva através de nossa acolhida e solidariedade.

CANTOS E REFRÃOS
1. TUA PALAVRA É LAMPADA
Tua palavra é lâmpada
Para os meus pés, Senhor.
//:Lâmpada para os meus pés, Senhor
Luz para o meu caminho://
2. EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui Senhor!
Eis-me aqui Senhor!
Pra fazer tua vontade
Pra viver no teu amor
Pra fazer tua vontade
Pra 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!

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.
4. INDO E VINDO
Indo e vindo Trevas e Luz
Tudo e graça Deus nos Conduz.
5. SANTA MÃE MARIA
- Santa Mãe Maria, nessa travessia
Cubra-nos Teu manto cor de anil
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida
Santa padroeira do Brasil
Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

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!

- Mulher peregrina, força feminina
A mais importante que existiu
Com justiça queres que nossas mulheres
Sejam construtoras do Brasil

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!

- Com amor divino guarda os peregrinos
Nesta caminhada para o além
Dá-lhes companhia, pois também um
dia Foste peregrina em Belém.

3. ME CHAMASTE
- 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.

- Com Seus passos lentos enfrentando os ventos
Quando sopram noutra direção
Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas
Companheira de libertação.

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

6. DAI-NOS A BENÇÃO
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida
- Sob esse manto do azul do céu
Guardai-nos sempre no amor de Deus
Sob esse manto do azul do céu
Guardai-nos sempre no amor de Deus

- Eu me consagro ao vosso amor
Oh Mãe querida do Salvador
Eu me consagro ao vosso amor
Oh Mãe querida do Salvador
Sois nossa vida, sois nossa luz
Oh Mãe querida do meu Jesus
Sois nossa vida, sois nossa luz
Oh Mãe querida do meu Jesus
7. DEUS É AMOR
Deus é amor,
Arrisquemos viver por amor.
Deus é amor,
Ele afasta o medo!
8. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
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 dúvidas
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
Ó 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.
9. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor, fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus aí está.

10. UTOPIA
- 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 cantar.
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 do homem 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.
11. IMACULADA
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
- Olhos abertos pra sede do povo
Passo bem firme que o medo desterra
Mãos estendidas que os tronos renegam
Reino de Deus que renova esta terra
- Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade
Que os nossos passos se tornem memória
Do amor fiel que Maria gerou
Reino de Deus atuando na história

