HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
01 - Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida. A tua Igreja se
propõe a superar. A violência que está nas mãos do mundo.
E sai do íntimo de quem não sabe amar.
Fraternidade é superar a violência! . É derramar, em vez de
sangue, mais perdão! .É fermentar na humanidade o amor
fraterno! . Pois Jesus disse que “somos todos irmãos”. (2x)
02 - Quem plantar a paz e o bem pelo caminho. E cultivá-los
com carinho e proteção. Não mais verá a violência em sua
terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
03 - A exclusão que leva à morte tanta gente, corrompe
vidas e destrói a criação. “Basta de guerra e violência, ó Deus
clemente! ”. É o clamor dos filhos teus em oração.
04 - Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, Pleno de paz,
de harmonia e unidade. Sonhamos ver um novo céu e uma
nova terra: Todos na roda da feliz fraternidade.
05 - Tua Igreja tem o coração aberto. E nos ensina o amor a
cada irmão. Em Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa. Quem
fez o mal, caiu em si, e quer perdão.
MISERICORDIA
Misericórdia, Senhor, misericórdia! Misericórdia
Senhor, escuta o lamento. E tem de nós compaixão. Ao povo
dá novo alento. A tua graça e perdão
SOMOS GENTE DA ESPERANÇA
1. Somos gente da esperança. Que caminha rumo ao Pai.
Somos povo da Aliança. Que já sabe aonde vai.
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.
PALAVRA NÃO FOI FEITA
Palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra é uma
ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem.
1. Palavra não foi feita para dominar, destino da palavra é
dialogar , palavra não foi feita para opressão, destino da
palavra é união.
2. Palavra não foi feita para a vaidade, destino da palavra é a
eternidade, palavra não foi feita pra cair no chão, destino da
palavra é o coração.
3. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o
mal-estar, destino da palavra é a construção de um mundo
mais feliz e mais irmão
RECEBE DEUS AMIGO
Recebe, Deus amigo, estes dons que aqui trazemos, e felizes
entre todos, a partilha nós faremos
Ó Deus pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só
corpo nós seremos com jesus e pela paz!
Recebe, deus amigo, nossos pés e nossos braços, que
encontram na unidade o alento pro cansaço.

Recebe, deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e
o respeito entre os povos que se enfrentam.
Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que trabalha
com carinho pra criar um mundo novo
É BONITA DEMAIS
É bonita de mais, é bonita demais. A mão de quem conduz
a bandeira da paz
É a paz verdadeira, Que vem da justiça, irmão. É a paz da
esperança. Que nasce de dentro do coração.
É a paz da verdade, da pura irmandade do amor. Paz da
comunidade. Que busca igualdade, ô, ô
Paz que é graça e presente, na vida da gente. De fé, paz do
onipotente. Deus na nossa frente, Javé
AMANHECER
1. Vibra uma canção. De esperança e alegria. Surge no
horizonte. O raiar de um novo dia.
Canta, dança, entra na festa. Sente a alegria de viver. Olha
o céu sorrindo. Vê a beleza deste renascer. Canta, dança
nesta ciranda. Sonha de novo sem temer. Vai à cidade.
Leva a notícia deste amanhecer.
2. No olhar do povo. Brincam risos de criança. Mãos se
entrelaçam. Recriando a confiança.
3. Livre canta o vento. Boa nova de amizade. Brilha a paz na
terra. Nasce nova humanidade.
EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao pai
voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão!
Os caminhos do Senhor. São verdade, são amor: Dirigi os
passos meus: Em vós espero, ó Senhor! Ele guia ao bom
caminho. Quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo.
Ele busca e vem salvar
Viverei com o senhor. Ele é meu sustento. Eu confio, mesmo
quando. Minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos
seus. Meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo. E
fazei-o reviver!
A palavra do Senhor. É a luz do meu caminho. Ela é vida, é
alegria. Vou gradua-la com carinho. Sua lei, seu
mandamento. É viver a caridade. Caminhemos todos juntos.
Construindo a unidade!
AGORA O TEMPO SE CUMPRIU
Agora o tempo se cumpriu. O reino já chegou, Irmãos,
Convertam-se. E creiam firmes no evangelho!
1. Feliz aquele homem que não anda. Conforme os
conselhos dos perversos.
2. Que não entra no caminho dos malvados. Nem junto aos
zombadores vai sentar-se.
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus. E medita, dia e
noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore. Que à beira da
torrente está plantada.
5. Ela sempre dá frutos a seu tempo. E jamais as suas folhas
vão murchar.
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6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Mas a estrada dos
malvados leva a morte.
DE MÃOS ESTENDIDAS
De mãos estendidas, ofertamos. o que de graça recebemos.
(bis)
A natureza tão bela. que é louvor, que é serviço, o sol que
ilumina as trevas transformando-as em luz. O dia que nos
traz o pão, e a noite que nos dá repouso, ofertemos ao
senhor o louvor da criação.
Nossa vida toda inteira, ofertamos ao senhor, como prova
de amizade, como prova de amor.
Com o vinho e com o pão ofertamos ao senhor, nossa vida
toda inteira, o louvor da criação.
ONDE O AMOR E A CARIDADE
Onde o amor e a caridade, onde o amor e a caridade. Deus
aí está! (bis)
1-Congregou-nos num só corpo o amor de cristo exultemos,
pois, e nele jubilemos. Ao deus vivo nós temamos, mas
amemos. E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos.
2-Todos juntos, num só corpo congregados: Pela mente não
sejamos separados! Cessem as lutas, cesses as rixas,
dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus !
3- Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos, tua face
gloriosa, Cristo Deus: Gáudio puro, que é imenso e que ainda
vem, pelos séculos dos séculos. Amém.
EU QUIS COMER ESTA CEIA AGORA
1. Eu quis comer esta ceia agora. Pois vou morrer já chegou
minha hora.
Tomai, comei é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no
amor! Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. (bis)
2. Comei o pão; é meu corpo imolado. Por vós, perdão para
todo pecado.
3. E vai nascer do meu sangue a esperança. O amor, a paz;
uma nova aliança.
4. Eu vou partir; deixo o meu testamento. Vivei no amor! Eis
o meu mandamento.
5. Irei ao Pai; sinto a vossa tristeza; Porém, no céu, vos
preparo outra mesa.
6. De Deus virá o Espírito Santo. Que vou mandar pra
enxugar vosso pranto
EU VIM PARA ESCUTAR
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.
O PÃO DA VIDA A COMUNHÃO
O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos.
E nos ensina abrir as mãos para partir, repartir o pão.
1. Lá no deserto a multidão com fome segue o Bom Pastor.
Com sede busca a nova palavra: Jesus tem pena e reparte o
pão.
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, quando amou-nos até o fim,
partiu o Pão, disse: "Isto é meu Corpo por vós doado: tomai,
comei!"
3. Se neste Pão, nesta Comunhão, Jesus, por nós, dá a
própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida
por nosso irmão,
4. Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser
luz; encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno
Pai.
5. "Não é feliz quem não sabe dar". Quem não aprende a
lição do Altar de abrir a mão e o coração, para doar-se no
próprio dar.
6. "Abri, Senhor, estas minhas mãos, que, para tudo guardar,
se fecham!" Abri minh'alma, meu coração, para doar-me no
eterno dom!
HONRA GLORIA
Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nossos Deus e
senhor!
1. Ele é o pão que se vai repartir: o Pão da Palavra que
vamos ouvir.
2. O homem não pode viver só de pão, mas vive quem
guarda a Palavra de Deus.
SABES SENHOR
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este
pouco nós queremos com os irmãos compartilhar!
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer
com a vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar; mas com a tua
graça, Senhor, queremos dar.
3. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo o
bem a todos, sem nada exigir!
TEU SOU
Eu não sou nada e do pó nasci mas tu me amas e morrestes
por mim diante da cruz só posso exclamar teu sou, teu sou
Toma minhas mãos te peço toma meus lábios te amo toma
minha vida, ó pai teu sou, teu sou. teu sou, teu sou.
Quando de joelhos te olho ó jesus vejo tua grandeza e minha
pequenez. Que posso dar-te eu só meu ser. teu sou, teu sou.
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