-Paróquia santa Cruz 2017 CF Folha 02
HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
2017
01 - Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra,
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão.
Queremos ser os teus parceiros na tarefa de
"cultivar e bem guardar a criação".
Refrão: Da Amazônia até os Pampas, Do
Cerrado aos Manguezais, Chegue a ti o
nosso canto pela vida e pela paz. (2x)
02 - Vendo a riqueza dos biomas que criaste,
Feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! E pra
cuidar da tua obra nos chamaste A preservar e
cultivar tão grande dom.
03 - Por toda a costa do país espalhas vida; São
muitos rostos - da Caatinga ao Pantanal: Negros
e índios, camponeses: gente linda, lutando
juntos por um mundo mais igual.
04 - Senhor, agora nos conduzes ao deserto E,
então nas falas, com carinho, ao coração Par nos
mostrar que somos povos tão diversos, Mas um
só Deus nos faz pulsar o coração.
05 - Se contemplarmos essa "mãe" com
reverência, não com olhares de ganância ou
ambição, O consumismo, o desperdício, a
indiferença Se tornam luta, compromisso e
proteção.
06 - Que entre nós cresça uma nova ecologia,
onde a pessoa, a natureza, as vidas, enfim,
possam cantar na mais perfeita sinfonia Ao
Criador que faz da terra o seu jardim.
EM NOSSA CASA, FRATERNIDADE
01 - Das matas, do cerrado, da caatinga ao
pantanal, dos pampas, da Amazônia e de todo o
manguezal um grito de lamento sobe ao céu, ao
Criador: "O guardião da casa aqui virou
depredador!"
Em nossa casa, fraternidade! Senhor,
pedimos pela nossa conversão. Seja no
campo ou na cidade, vamos guardar e
cultivar a criação!
02 - Deus fez o universo e viu que tudo era
bom, Nenhum sinal de morte, de maldade ou
servidão; E cheio de ternura, o Espírito soprou:
O ser humano livre à sua imagem Deus criou!
03 - Ao longo da história o paraíso se perdeu,
optamos, gananciosos, por só ver o próprio "eu".
Das trevas do egoísmo, Cristo vem nos libertar,
Na construção do Reino, Deus conosco quer
contar.
04 - Jesus lá no deserto venceu toda a tentação.
O mal veio até Ele com destreza e sedução. Os
dons que recebemos, o saber, a fé, o amor nos
sirvam pra crescer e renunciar o mal que for.
05 - A Igreja servidora segue sendo "luz e sal”,
pregando a Boa Nova, a Ecologia Integral. No

horizonte, o sonho de uma Nova Terra traz. A
esperança de uma Casa - Bioma da paz!
O VOSSO CORAÇÃO DE PEDRA
Refrão: O vosso coração de pedra se
converterá em novo,
Em novo coração.
01 - Tirarei do vosso peito vosso coração de
pedra, no lugar colocarei Novo coração de carne.
02 - Dentro em vós eu plantarei, Plantarei o
meu espírito: Amareis os meus preceitos,
Seguireis o meu amor.
03 - Dentre todas as nações, com amor vos
tirarei, qual pastor vos guiarei, Para a terra, a
vossa Pátria.
04 - Esta terra habitareis: Foi presente a vossos
pais E sereis sempre o meu povo, Eu serei o
vosso Deus.
- SENHOR, TENDE COMPAIXÃO!
Refrão: Senhor, tende compaixão. Do vosso
povo que acolhe a conversão. Reacendei
em nós a chama batismal. Oh! Dá-nos luz e
vosso perdão! (2x)
01 - Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Do
meu pecado, todo inteiro, vem lavar-me e
apagai completamente a minha culpa. Refrão
02 - Eu reconheço toda a minha iniquidade, o
meu pecado está sempre à minha frente, foi
contra vós, só contra vós que eu pequei E
pratiquei o que é mau aos vossos olhos! Refrão
03 - Criai em mim um coração que seja puro,
dai-me de novo um espírito decidido. ó Senhor,
não me afasteis de vossa face nem retireis de
mim o vosso Santo Espírito! Refrão
04 - Dai-me de novo a alegria de ser salvo e
confirmai-me com espírito generoso! Abri meus
lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca
anunciará vosso louvor! Refrão
- GLÓRIA A VÓS, Ó CRISTO
Refrão: Glória a vós, ó Cristo, verbo de
Deus! Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!
(2x)
QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Oxalá ouvísseis
hoje a sua voz: “Não fecheis os vossos corações!
”
1º DOMINGO
O homem não vive somente de pão, Mas de toda
a palavra da boca de Deus!
- AGORA, O TEMPO SE CUMPRIU
Refrão: agora, o tempo se cumpriu, O reino
já chegou.
Irmãos, convertam-se e creiam firmes no
Evangelho!
01 - Feliz aquele homem que não anda conforme
os conselhos dos perversos; Refrão
02 - Que não entra no caminho dos malvados
nem junto aos zombadores vai sentar-se;
Refrão
03 - Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a
medita, dia e noite, sem cessar. Refrão

04 - Eis que ele é semelhante a uma árvore que
à beira da torrente está plantada; Refrão
05 - Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E
jamais as suas folhas vão murchar. Refrão
06 - Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas
a estrada dos malvados leva à morte. Refrão
- NÓS VIVEMOS DE TODA A PALAVRA
Refrão: Nós vivemos de toda a palavra. Que
procede da boca de Deus. A palavra de vida
e verdade que sacia a humanidade. (2x)
01 - Impelidos ao deserto, retomamos a
estrada, que conduz ao paraíso, Nossa vida e
morada. Refrão
02 - As prisões da humanidade. Assumidas pelo
Cristo. São lugares de vitória, ele veio para isto!
Refrão
03 - O Senhor nos deu exemplo ao vencer a
noite escura: Superou a dor do mundo,
renovando as criaturas. Refrão
04 - Progredimos neste tempo conhecendo o
Messias. Ele veio para todos, alegrando nossos
dias. Refrão
05 - Celebramos a memória do amor que ao
mundo veio.
- EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Refrão: eu vim para que todos tenham vida,
que todos tenham vida plenamente.
01 - Reconstrói a tua vida em comunhão com
teu senhor; reconstrói a tua vida em comunhão
com teu irmão: Onde está o teu irmão, eu estou
presente nele. Refrão
02 - "Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os
males" Hoje és minha presença junto a todo
sofredor: Onde sofre o teu irmão, eu estou
sofrendo nele. Refrão
03 -Entreguei a minha vida pela salvação de
todos Reconstrói, protege a vida de indefesos e
inocentes: Onde morre o teu irmão, eu estou
morrendo nele. Refrão
04 - Vim buscar e vim salvar o que estava já
perdido. Busca, salva e reconduze a quem
perdeu toda a esperança: Onde salvas teu
irmão, tu me estás salvando nele. Refrão
05 -Este pão, meu corpo e vida para a salvação
do mundo é presença e alimento nesta santa
comunhão: Onde está o teu irmão, eu estou,
também, com ele. Refrão
06 -Salvará a sua vida quem a perde, quem a
doa eu não deixo perecer nenhum daqueles que
são meus Onde salvas teu irmão, tu me estás
salvando nele. Refrão
07 -Da ovelha desgarrada eu me fiz o bom
pastor Reconduze, acolhe e guia a que de mim
se extraviou: Onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes, também, nele. Refrão

RECEBE, DEUS AMIGO – 7
1.Recebe, Pai amigo, estes dons que a ti
trazemos, e felizes, entre todos, a partilha nós
faremos.
REF: Ó Deus Pai, a ti trazemos/ pão e vinho
uma vez mais./ Um só Corpo nós seremos/
Com Jesus e pela paz.
2.Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos
braços, que encontram na unidade o alento pro
cansaço.
3.Recebe, Deus amigo, os projetos que
alimentam o convívio e o respeito entre os povos
que se enfrentam
4.Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo,
que trabalha com carinho pra criar um mundo
novo.
Outros Cantos:
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu
te suplico perdão, ó bom Pastor. Kyrie
eleison3x)
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao
teu lado. lembra-te de mim, pecador por tua
cruz. Kyrie eleison(3x)
Como a pecadora caída, derramo aos teus pés
minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e
salva-me! Kyrie eleison(3x)
SOMOS GENTE DA ESPERANÇA –2
1.Somos gente da esperança que caminha rumo
ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe
aonde vai.
REF: De mãos dadas a caminho, porque
juntos somos mais, pra cantar o novo hino
De unidade, amor e paz.
2.Para que o mundo creia na justiça e no amor,
formaremos um só povo, num só Deus, um só
Pastor.
3.Todo irmão é convidado para a festa em
comum: celebrar a nova vida onde todos sejam
um.
A Minh´alma
REF: A minha alma tem sede de Deus. Pelo
Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao
encontro de Deus e verei a tua face Senhor?
1-A ovelha sedenta procura o riacho. A
minh´alma suspira por Deus, onde O acho?
2-Pelas águas que correm suspira a ovelha.
Pelas fontes de Deus a minha alma anseia.
3-Por que estás abatida e confusa, ó minha
alma. Deus é teu companheiro e te aclama.
Instale nosso aplicativo nas lojas de
smartfones android´s e IOS “ apple”
– participe de nossa comunidade
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