MOFRA, Movimento da Fraternidade - Músicas, Hinos e Cifras
1.

A BARCA

3.

CESÁREO GABARIN

Tu te abeiraste da praia
não buscaste nem sábios, nem ricos
somente queres que eu te siga.
Senhor tu me olhaste nos olhos,
A sorrir pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco.
Junto a Ti, buscarei outro mar.
Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro, nem espadas
Somente redes e o meu trabalho.
(REFRÃO)

Tu minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almeja seguir amando.
(REFRÃO)

Tu pescador de outros lagos,
ânsia eterna de almas que esperam
bondoso amigo, que assim me chamas.

2.

A CAMINHO DA LUZ

DENIS SOARES

Vem surgir crescendo como um sol
Fruto que vem nascer, brotar em nossas mãos
Engrandece o coração, que se vê em redenção
e em paz
Ser, poder com o Cristo conviver
Salvador que trás em si, Boa Nova, lei de amor
Implantar um ideal
Que acaba um temporal e faz
Todo o mundo vir a compreender
A beleza da flor...
Homem crescer e se entender
Personagem essencial
da história universal, um planeta que evolui…
Segue o homem como permite Deus
Nos parece um dilúvio
mas é um rio calmo a correr
Que nos dá o elementar, que é ver e enxergar o
caminho para a luz

A CASA-LAR

5.

GLADSTON LAGE, TIM

O ser no corpo é um passarinho
Na janela quer voar...
O pensar evola vibra harmonias
pelo éter, pelo ar
Sofre os olhos deita a vista
Sobre o mar, sobre amar
Cativeiro, marinheiro, marear,
homem ao mar
Mas o teu corpo
É teu meio de cantar
de sentir, de sonhar
Saborear ar e mar
amorear, sensorear
É tua casa, casulo,
testemunhos, estremunhos,
A casa-lar, a casa, a casa, a casa ...

4.

A FLOR DA ESPERANÇA

KLEBER AUGUSTO, ALEXANDRE LACERDA

Amanheceu e o sol brilha de novo
A vida se renova em cada alvorecer
Todo dia oferece uma chance,
é momento pra recomeçar
Primavera vem
espalhando suas cores
O chão, que hoje é triste, florescerá
Cultive o sorriso,
não deixe a estação passar
Plante o amor
Que essa flor haverá de brotar
Renove o sentimento
que há dentro do seu coração
Faça do seu tempo
o esteio da evolução
Semeie uma nova luz
Não pense em desistir
Vamos tentar crescer a cada dia
Cante uma canção
Segure minha mão e lembre:
Plante o amor
Que essa flor haverá de brotar!
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A LIÇÃO DAS CORES (ANEXO)

8.

MARCELO CLÁUDIO

6.

A NOVA ERA

WILLI DE BARROS

Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo vou
andar pela praia...
Com a espuma a molhar meus pés eu vou
cantar, cante comigo...
Pra saudar um mundo cheio de amor e paz que
vai chegar com as ondas...
Pra suavizar a alma, para despertar o coração e
a mente...
Vamos soltar nossas vozes pelo ar…
Deixar o canto se espalhar…
E mais e mais outras vozes vão cantar A
fraternidade pura em forma de canção, será
tempo de amar, será regeneração
Hoje o dia amanheceu bonito vem comigo, vem
cantar…
…a caridade …a amizade …a esperança
Hoje o dia amanheceu bonito vem comigo
vamos construir a nova era (Ah ah ah ah)

7.

A NATUREZA DO SER

A natureza do ser é tão desconhecida
Só Deus para entender a sua vida
Gira o mundo, Um novo existir
Renascer, refluir, revitalizar…
Conhecer, construir e diamantizar

A PORTA
RODRIGO MARÇAL

Ao pressentir no mundo astral
Seres que estão além de ti
Que perscrutam vivendo onde
O ser é integral
Como em ti há em mim
Certo cesto a proliferar
O que há de melhor a oferecer
Nas tuas mãos
Instrumento que és
Segue amando aquele
Que bate a porta do lar interior
Oscila-te num universo de vibrações
Confundem-se sentimentos
E sensações
Discernir no que há em ti
Permitindo o consolo e o aprendizado
Se fazerem quando outro vem por ti
Vive, sente tua vida se abrir
Pelos laços eternos com toda a criação
Na porta que abre quando alguém bate
Passagem segura vai encontrar quando
O equilíbrio se fizer, O equilíbrio se fizer
Vive, sente tua vida se abrir...

9.

A VIDA É CAMINHAR

A vida é caminhar, sou peregrino do amor
Vou semear a esperança desse mundo, que há
de vir eu não me canso de cantar...
Mundo novo vem aí, gente de coragem vai lutar
A verdade vencerá e quem é da verdade
saberá… Eu não me canso de cantar…
(REFRÃO)

A alma em busca da luz
Conhece o mestre Jesus
A alma com o mestre Jesus
Conquista, se firma e reluz
Na busca do crescer, o ser se realiza
Aprende, ensina e vê a sua vida
Gira o mundo, um novo aprender
Receber, adquirir e compartilhar…
Reviver, resgatar e iluminar

Gente nova vai dizer vive de incertezas que
lutou… A justiça já brotou e a alimentação
vamos colher… Eu não me canso de cantar…
(REFRÃO)

Se o trigo não morrer,
fruto não se pode esperar
Hoje é dia de plantar muita gente em breve vai
colher… Eu não me canso de cantar…
(REFRÃO)
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10. ALEGRIA
Neste mundo de hoje as pessoas
Parecem se esquecer
Da força que cada um, trás bem, dentro de si
E pra usar esta força basta só
Abrir o coração, Então amar, sem escolher
Por onde for
Leve sempre com você o amor,
para dar onde estiver, sempre sorria
seja alguém que só quer, espalhar
alegria, harmonia, todo dia é de alegria
Quando brilhar o cruzeiro
A esperança fará renascer
Um sonho colorido de um mundo bem melhor
A pátria do evangelho
O coração do mundo vai pulsar
A nos chamar, a regeneração
Deixe ficar por onde você for
Um belo sorriso que possa despertar
O amor e fazer, nascer alegria, harmonia,
Todo dia, é de alegria

11. ALÉM DO ARCO-ÍRIS
Certa vez eu ouvi alguém contar
Que além, sob o arco-íris há um lugar
Onde o céu sempre azul nos faz sonhar
Onde a gente consegue um sonho realizar
Por isto quando a chuva tamborila
na vidraça da janela, eu olho o arco-íris
na certeza de encontrar visão tão bela

12. ALÍVIO

GLADSTON LAGE E TIM

Caminheiro, no caminho, em busca da direção
Da expulsão do paraíso, à Terra da Promissão
Do suor do vosso rosto, angarieis o pão
Do estertor, de vossos partos
O Maná da Evolução

13. ALMA DAS ANDORINHAS
JOÃO CABETE

Eu não sei dizer
Para onde vão as almas das andorinhas
Eu não sei, eu não sei...
Eu não sei dizer
Para onde vão perfumes de tantas flores
Eu não sei, eu não sei...
Eu só sei dizer que dentro de minh’alma
Sinto a natureza cantando, chorando
Eu só sei dizer:
Que sinto Deus sorrindo para mim…
…Que sinto Deus sorrindo para mim
Eu não sei dizer
Para onde vão saudades e desencantos
Eu não sei, Eu não sei...
Eu não sei dizer
Para onde vão tristezas e alegrias…
Eu não sei, Eu não sei...
(REFRÃO)

14. ALMA TÃO NOBRE
GETÚLIO

Alma tão nobre me inspira
Sons que me fazem sonhar
Uma canção de ninar
Prá você se embalar
Prá você Irmã Ló
Com todo meu amor
Prá você Irmã Ló
Com todo nosso amor
És como um raio de sol
Entrando em minha janela
Me faz ver tão colorido
Vejo tudo tão lindo

Viver é crescer, e crescer é sofrido
Caridade, oração, Alivio para o coração
Semeador, em meio a dor
Vinde a mim se estais cansado
Teu peso é leve, julgo suave
Já não é sentida a dor
Bendito consolador
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15. ALVORADA NOVA
RIC ALVES
Nascente sol, ascendente a brilhar
Me ensina a amar, lutar e acreditar
Na mensagem que o tempo nos ajuda a seguir,
crescer e evoluir… Buscar... me elevar.
Mensagem de amor, luz a se revelar
Como uma flor, na alma a germinar
Crescente na vida, dentro do coração, Milênios de
evolução… Que ensina a caminhar…
Vem renovar
Vem meu caminho transformar
Vem consolar
Vem… outras vidas revelar…
Muito Além, do que a vida traduz
Sonho que vem, como um raio de luz, sol que
irradia e aquece o ser
Faz alvorecer um novo brilho no olhar
Nascente amor, ascendente a surgir
Palavra em flor, intuindo a servir
Intercâmbio invisível, do trabalho a nascer;
Emanam Elos no ser, vida nova a se encontrar
Vem inspirar
Vem ensinar as multidões
Vem encantar
Vem… consolar os corações…
(volta no 1º REFRÃO)

16. AMAR

MARCELO CLÁUDIO

Pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para
uma flor… Pergunte ao mar que tal ficar com o
amor de um só pescador…
Peça então ao vento, pra ele assoprar bem
arrumadinho, e com uma nuvem só brincar,
laiálaiá
Você vai ver não é natural amar assim não é
legal
O amor não é tão pessoal é só um grande Dom,
Que você ganhou para ensinar que amar não é
ter, é libertar laiálaiá
Aprenda assim que é bom amar
As flores todas do Jardim
Pedir demais pr’um coração
Eternamente ele gostar Só de ti… Só de mim…
Só de um...

17. AMIGO (1)
Um abraço forte e terno
É o que me faz lembrar
Deste nosso laço eterno
Que o tempo não destruirá
Amigo é alguém que sempre traz
No coração consigo
Muito amor , muita paz...
Eu sinto Jesus iluminando nossos passos,
nessa escuridão
Nesta tarde azul e bela
Minha alma quer voar
Vou içar a minha vela
E deixar o vento me levar
Não, não há mais sinceridade
Seja Terra, Céu ou mar
Que no coração de amigo
Impossível encontrar
Não, Amigo

18. AMIGO (2)
Onde estiver sei que vou caminhar
Com você meu irmão, meu amigo
Na escuridão sei que a luz vai voltar
Sei que o sol vai brilhar em você amigo.
Onde estiver sei que vou caminhar
Com você meu irmão, meu amigo
Seja na terra ou nas águas do mar
Na pureza do ar com você amigo.
Amor, amor que nunca vai nos separar (2x)

19. AMIGO PRESENTE
Vem lá do infinito
Me amar em meio ao silêncio
E pelo meu caminho
Se faz amigo presente.
Que Jesus te cubra de amor e luz
Possa eu acompanhar seus passos
Pois entre seus braços
Me sinto feliz (3x)
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20. AMOR EM AÇÃO
LEANDRO LELÊ / SP

Viva; amor em ação
Mundo regenerará
Plantar sementes hoje
Colher frutos amanhã
Vem vindo um mundo novo, aurora.
Era da luz, Finda as longas horas
De espinho e torturas
Liberte a mente e siga
Em frente ó homem novo
Finda as longas horas.
Amar a hora é agora
Finda as longas horas.
Amar agora é a hora
Amor escrito em frontes.
Expiações expirarão
Encontre a paz e a calma
O orgulho enfim se calará
O coração por fim depurará
Morte em luz
Finda paixões enfermas
Misérias, injustiças.
Emane luz divina
Bem vindo ó mundo novo
Finda paixões enfermas.
Amar a hora é agora
Finda as longas horas
Amar agora é hora.

21. AMOR + AÇÃO
VITOR DE SÁ

Nem tudo que me dá prazer é bom mim
A melhor forma de viver, vou descobrir
Nem tudo que alegra é bom pro coração
E logo passa e deixa a mente em confusão
Eu vou colocar o amor em ação
Já posso enxergar o mundo em regeneração
Já disse Paulo pra rever o que é bom
Temos que ter a mente sã e o corpo são E
trabalhar para crescer, evoluir…
Vejo que a vida renasceu dentro de mim
REFRÃO
Caridade é o amor mais ação
Fraternidade é a nossa união
REFRÃO

22. ANDORINHAS

25. APENAS AMAR

MARCUS VIANA

DENIS SOARES

Amo os peixes e os bichos da água
Amo as aves e os bichos do céu
Amo as flores e os seres da terra
Tudo o que vive e se move nela
Há sempre andorinhas por onde vou
Brincam no vento, nas asas do amor
Amo a vida, em toda extensão
Há um São Francisco em meu coração
As pessoas, as plantas e os animais
São canteiros do mesmo jardim
Querem alegria, o amor e a paz
Ao beijo da vida todos dizem sim

23. AO ENTARDECER

FELIPE CARRETIERO, JULIANA CLACINO,
VITOR DE SÁ

Fluxo de amor em fachos de luz
Retorna imortal e à prece conduz
É como um sinal que evoca Jesus
Em tom magistral descendo da cruz
Senhor! Faz de mim um servo teu
Quero oferecer tua paz
Que nos traz o entardecer
Convidando corações
A refletir o teu amor
Nos caminhos da renúncia
O exemplo de viver

24. AOS PÉS DO MONTE
TIM

Um sentimento me ronda
Não sei dizer, tudo é novo pra mim
Meu coração se renova
Sinto a esperança invadir o meu ser
Quero ser manso, ser limpo,
ser puro… e pobre de espírito ser
Tua palavra me sonda, me conta do Reino que
espera por mim… Eu te ofereço meu pranto
As dores da alma que quer renascer
Eu ouvi tua voz,
Teu falar me encantou
Quis seguir, caminhar
Quis saber pra onde vou; Eis-me aqui
Minha dor serenou.
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Todo o Céu se organiza para vir nos
transformar… O Cristo já nos auxilia para vida
nova alçar
Ondas de atos belos podem vir de nossas
próprias mãos… Sentimentos triunfantes
brotam naturais, então
Vou por dentro me preparar
Pra sem rebeldia aceitar
Invencível expande o amor
Em fraternidade
E eu desejo apenas amar,
E todo um mar, de afetos cativar...
Uma luz vem pra resplandecer,
dentro do ser, para ao Pai glorificar...

26. APOSTA NO AMOR

27. ARTE DE VIVER
WILLI DE BARROS

Desde o começo até o som das palavras, o ser
pulsa procurando ser
Vida em todos os lugares
Onde a razão e o sentimento se encontram
Onde o mundo procurava ver
De novo com seus olhares
Agradeço, ó Pai
Muito obrigado por aqui estar
Nesta terra me dás a chance de reviver
Agradeço ó Pai
Era o melhor que eu poderia amar
Coração é quem pulsa por me fazer
Viver… e cantar… e sorrir
Viver um sonho de vida
Um sonho lindo de viver
E cantar e sorrir
Viver de bem com a vida
Numa magia de viver

ALESSANDRA, CARLOS, HELTON, MARCOS

28.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah!
Juventude... Aposta no amor
Jovem a você foi dada a existência
Uma vida após a outra somando experiências…
Seguindo sua jornada com a Terra, o sol e o
mar, vamos lá, levante, agora é trabalhar!
REFRÃO
Viva feliz, viva com otimismo
Nunca se esqueça do que ensina o espiritismo,
por onde você for partilhe com igualdade
Ajude seu irmão pratique a caridade
REFRÃO
A porta muitas vezes pode parecer estreita,
praticando o bem você verá que ela é perfeita
Nunca deixe de em Deus acreditar, pois a lei da
natureza é sempre melhorar
REFRÃO

AS BEM AVENTURANÇAS

TIM

Mestre Jesus
Do alto do monte ensinou
Sua voz como um canto ecoou
Me ensine o caminho Senhor
Do Reino de Paz
Disse Jesus:
Bem-aventurados sois vós
O Sal da Terra,
Que brilhe a vossa luz,
A Luz do Mundo
Bem-aventurados sois vós…
…Os pobres de espírito
…Que estais aflitos
…Os pacíficos
Que brilhe a vossa luz, A Luz do Mundo
Bem-aventurados sois vós,
…Os limpos de coração
…Os que perdoam
… os que choram.
Que brilhe a vossa luz, A Luz do mundo
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29. ASCENÇÃO
(WADSON FERNANDES /SÉRGIO ROBERTO)

Alado pensamento aonde queres ir? Voando
com vontade para além de mim? Vais além e o
teu desejo é seguir bem mais… Sondando
outras esferas onde existe paz
Num bailado entre astros mil
Banhar-se em luz etérea de outros sois, ouvir
na alma o som de outras canções… E depois
retornar, despertar e amanhecer...
Andante sentimento queres mais sentir?
Liberta-te da terra da aridez em mim. Ao
erguer-te pó da estrada, caminhada em luz,
silenciando a solidão na tua cruz
Adornado de espinho e dor
A saga de calvário redentor
Crivando de amor o coração
Prá depois retornar, despertar e florescer ...

30. ASSIM SEJA

GLADSTON LAGE E TIM

Seja na Terra como é no céu
Feita a Vossa Vontade
Sem acusador, nem réu
Só justiça em
claridade
Se és por nós, quem será contra nós?
A toda criatura Deus chama pelo nome, pra
despertar o ser
E ser um anjo-homem
Não existem potestades,
Não existe mal algum, que nos possa apartar
do amor de Deus
És Pai e nosso, de todos nós
Bendito sejas, que ouviu nossa voz
REFRÃO
Hosana! Aleluia! Oum! Assim Seja!

31. ATÉ BREVE
COMISSÃO DE MÚSICA XV COMEMOFRA

Não, ele não vai acabar
Ele vai continuar
Toda vez em que você cantar
Vai enxugar olhos molhados
Leve com você o meu abraço
Qualquer dia a gente se vê
Pra recordar, cantar nossas cantigas
Te abraçar, falar de nossas vidas
Desse Deus que há em mim e em você
Não, eu não vou me despedir
Eu vou te prender aqui
Dentro do meu coração
Vai que o ano passa depressa
Qualquer dia a gente conversa
Qualquer dia a gente se vê

32. AURORA

GLADSTON LAGE E TIM

Uma grande noite abate a Terra, que se
abate. Treva imensa, não sem estrelas...
Passados milênios, um abrasamento
tisna o horizonte clareando esperança.
Prenúncio milenar do amanhecer.
Bem vinda Aurora, A terra sofreu noites
convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes,
mas gestou-se, majestou-se…
No parto regenerativo deu-se à luz na remissão
Bem vinda Aurora
O lobo pasta junto ao cordeiro
Crianças brincam com a serpente e os anjos
andarilham, com os homens que volitam no
amor da Promissão
Bem vinda Alvorada, artefazendo o belo bom,
Entreflorindo olhar
A Aliança Homem-Deus já não é só Arco-íris…
é comunhão.
Bem vindo dia, bem vinda Luz
Bem vindo dia, bem vinda Luz
Bem vinda Aurora, bem vinda Luz
Bem vinda Alvorada, bem vinda Luz
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33. AUTOCONHECIMENTO
DENIS SOARES E BRUNO NIGRI

Conhece-te a ti mesmo e a verdade
conhecerá… Veja como o mundo mais belo
será. A sabedoria é a chave da evolução É
preciso entender superar a razão
Conhecer o mundo conhecer você. É preciso
crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio
de amor… Existe um universo lindo em seu
interior
Desvende os mistérios do seu coração
Achará tanta paz para dar! Solte a tristeza viva
com emoção, num mundo de tanta beleza...
É preciso amar (É preciso amar...)

34. AVE

GLADSTON LAGE E TIM

Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida
Um anjo vem ante à humanidade
Em singela maternidade
Ó Senhor seja a tua vontade.
Serva sou de todo amor que me cabe
És amiga da Verdade sob aparição serena.
Concebente virgindade na cidade nazarena
O teu corpo é diamante de longeva evolução
Nele gerarás o teu filho
Divindade dimanante… Boa Nova!
Alegrai-vos Galiléia, Samaria, Cafarnaum…
Ó Jerusalém, exultai também,
Pelo fruto de Maria… Boa Nova!
O Senhor-Luz dará à luz
Achaste graça diante de Deus
O teu nome é no céu
Não rejeitarei a taça Bom amigo, Gabriel...

35. BELO
Belo pra mim é criança a brincar
É ouvir mil canções nNuma concha do mar
É a chuva caindo, é o campo em flor
E acima de tudo é o amor ô ô ô ô ô ô...

36. BENÇÃO DO TRABALHO
ALEXANDRE LACERDA & ALEXANDRE PAREDES

Manhã alta se abrindo e o dia começando a
brilhar. Pega a enxada o homem da terra, já
começa a cantar
E o sino, tinindo, acorda a cidade, tinindeiro…
Pra felicidade do trabalho
Trabalha sempre com alegria
Aceita a bênção do Criador
Ganharás o pão com o suor do teu rosto, que
assim a vida tem mais sabor
Vem a tarde avançando e o camponês vai
plantando a colheita do amanhã
Chega a noite estrelada, vem, descansa a
enxada, e agradece ao Pai pelo labor.
REFRÃO

37. BEZERRA, O APÓSTOLO DO BEM
Na pátria do cruzeiro deixou sua mensagem,
seu carinho.
Com todos compartilhou sublimes
expressões, sentimentos nobres,
simplesmente tantos você abraçou. Apóstolo
da paz sua vida é caridade e luz. Estrela de
Ismael, exemplo que a Cristo nos conduz
Oh! Querido irmão sua vida é luz guiando os
que sofrem
Juntemos os corações que os versos da
canção, se espalhem aos quatro cantos do
Universo
Levando amor e união apóstolo da paz
Sua vida é caridade e luz
Estrela de Ismael, Exemplo que a Cristo nos
conduz Seu coração pulsando aqui
As suas mãos sempre a servir
Nesse caminho a unificar, o amor e a
verdade vão imperar
Sua proposta veio ensinar, amar é preciso
sem limitar

Belo pra mim quando estou a sofrer
E as trevas na alma começam a crescer
Lembrar com alegria que além muito além, a
espera de mim existe alguém.
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38. BOA NOVA
Descendo por entre nuvens
Forma sublime de ser
A terra recebe as luzes
Já é tempo o resplandecer
O mensageiro com o homem
Pura expressão de amor
Anunciando nova era seu verbo no orbe
espalhou, Eevangelho sol de esperança fonte
viva eterna aliança
De justiça, amor, verdade para o homem
felicidade
Com Jesus a lei maior renascer, viver melhor
Nas belezas do universo aprendi a te encontrar
Caminho, verdade e vida Jesus mestre a nos
guiar
O mensageiro com o homem
Pura expressão de amor
Anunciando nova era Seu verbo no orbe
espalhou
Boa nova, tempo de amar
Ver na vida o sol da paz brilhar
Pelos caminhos da luz
Compreender e instruir
E fazer de nós fluir
A mensagem de Jesus

39. BOM COMBATE
TARCÍZIO FRANCISCO

Há de nascer Nova Era
Há de crescer Novo Homem
Em coração de quem quer servir
É proferir Novo Verbo e burilar o íntimo,
Colorindo o céu de um Novo Ser...
Na existência concorrem os seres
Almejam o triunfo integral
Mas conservam consigo desertos
Secos pela indiferença diante a lei
E de todos os cantos ressurgem
Pedidos de indulgência à multidão
De pecados nascidos do ego
Salvar somente a si, ao outro não
O orgulho corrói, o combate constrói
Muralhas de solidão
É preciso sorrir, retomar, reflorir
A estrada de ser mais feliz
Há de nascer Nova Era

Há de crescer Novo Homem
Em coração de quem quer servir
É proferir Novo Verbo,
É burilar o íntimo
Colorindo o céu de um Novo Ser
Nosso tempo confunde os sentidos
De quem busca ser feliz com ilusão
Pois estreita é a porta da vida
Fortalecer a fé em seu ardor
Nosso tempo nos pede reforma
A arar nosso solo ávido de amor
Lidando com espinhos e pedras
Cultivar o chão com lágrimas de redenção, Nos
ensina Jesus bom combate induz…
O ser a se revelar
Que é em Deus que se faz
O parnaso da paz
A história de um ser mais feliz
Colorindo o céu de um novo ser...

40. BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO
Vem comigo vem sonhar uma terra linda vou te
mostrar… Tantas matas, tantos rios puros,
lindos, cristalinos… Que montanhas colossais,
venha ver, recheadas de ricos minerais
Que povo generoso, trabalhador vive neste
lugar.
Vem comigo… Vem conhecer companheiro
Este lugar onde Jesus o divino jardineiro, A
árvore do Evangelho replantou, Sob o símbolo
do Cruzeiro
Veja ainda que beleza uma bandeira
Tremulando sob o azul dessa imensidão
Deus, Cristo e caridade é o lema desta nação
eu lhe convido a participar
Dessa orquestra espiritual trabalhar, se esforçar
para nessa terra transformar
O ódio em amor, a revolta em louvor
O rancor em perdão… E ai então, e ai então

41. BRILHE A VOSSA LUZ
VILMAR VILAÇA, SANDRA RODRIGUES, CÁSSIO FARJADO

Há milênios a luz se faz presente
Em toda parte brilha em ti, em mim, em nós
E essa luz convida pra que se perceba
Que você é uma centelha divina
Ilumine assim todo o seu interior
Construindo um forte elo
Com os ensinos de Jesus
No trilhar de seu caminho
Transforme em vida a mensagem
Onde quer que vá
Busque sempre seus irmãos a
consolar
E assim perceberá
Sua conduta transformar
O amor a se espalhar
E consigo a luz a cada passo
Permanecerá
Um novo homem virá
Ao aceitar encontrar
A mensagem de Jesus
Resplandecendo a sua luz
Que agora assim brilhará
Em toda parte estará
Em ti, em mim, em nós
O amor a brilhar

42. BRINQUE A MODA ANTIGA
Você ainda consegue brincar de passa anel? ou
por um fio ser um sureco no céu? Acreditar
com fé no bom Papai Noel e todo se entregar a
uma colher de mel?
Você ainda sabe ir lá no tororó? e sem se
chatear, sentir gosto de pó?
De como é gostoso um bom colo de vó, ao ver
morrer o sol também morrer de dó?

Jogue bentiautas, corra do buscapé, brinque de
casinha e na berlinda tenha fé
Do inferno vá ao céu só pulando maré, dispute
quem tem o maior bicho-do-pé
Se você já se esqueceu, faz força prá lembrar,
pois isso em você é o melhor que há
Esqueça a agitação, a dor no coração e volte a
ser criança, vá aproveitar!
Confira bem a cama no dia seguinte em que
pular fogueira uma vez ou vinte
Cante com a piorra, jogue o pião, e as cinco
marias segure nas mãos
Um anel de diamante faça do jatobá com os
dentes amarelos depois vá desfilar
Tem que ter atenção para na corda entrar ser
cobra-cega é ruim pois custa a pegar
Procure aquele trevo comendo azedinha de
longe no bolão acerte com a bolinha
Cuidado com o papão ao jogar figurinha, veja
se tá crescendo pulando alturinha
Transforme a vassoura num cavalo branco, que
se chama corisco, faísca ou relâmpago
Salve a princesa da bruxa malvada com ela vá
morar na floresta encantada
Esqueça o seu medo do bicho-papão, da mula
sem cabeça e de assombração
O boi da cara preta não é triste não, não entre
nessa onda é pura invenção
Se um medo o fizer sentir frio na pança, o
melhor mesmo então é voltar a ser criança…
Prá lembrar que ao cair de cara no chão
sempre se levantou com suas próprias mãos

O Brasil, de coração do mundo será muito mais
Em vibrações de amor e paz Teremos feito
do Brasil (2x)
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Põe compassadamente aqui o seu pezinho e
faça de jiló uma vaca e um boizinho
Num esqueça de brincar de muito chicotinho,
que estátua não pode mexer nem um
pouquinho
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43. BUSCA DO SER
JÚLIO CORRADI IVETE MARTINS

Num mágico momento
A natureza me disse
No canto dos pássaros
Na respiração das folhas
No pulsar da terra
Na beleza das flores
Que muito mais existe
Que viver não é tão triste
Pois o amor se faz presente
Mesmo que latente
Em todo novo ser
Vibra, pulsa,
Impulsiona a busca
Vibra, pulsa,
Impulsiona a busca do ser
O amor abre as cortinas rasga o véu
E um novo homem nasce com o sol a cada dia.

44. CACHOEIRA

EDEN CASTELO BRANCO

Balanço do mar reluz reflexo infinito
Voz no tempo, canta o vento… Recordar
Sobe o tom, sobre o som de nossas almas
Vida minha, cachoeira… Águas calmas
Valei-me Deus, Olha-me Deus
Canto a ti Deus, Rogo a ti Deus
Tece a sina dos filhos teus

45. BUSCANDO TEUS OLHOS
JÚLIO ADRIANO

Pra gente ser feliz é necessário plantar o amor
Pensar na semente, cuidar da flor
Pra gente ser feliz…
Pra gente ser feliz é necessário entender
Que felicidade buscamos
E se ela faz feliz a alguém
Buscando você, encontrei o caminho
Durante o caminho, busquei tua voz
Em tua voz, a verdade e a vida
Buscando teus olhos
Descobri minha felicidade
No teu desejo de ser feliz
No teu desejo de ser feliz.

46. CAIM E ABEL
GLADSTON E TIM

Caim, onde está teu irmão Abel?
Perante a voz do Sem-Fim, Treslouca-se o
homicida-réu… Mas o sangue de Caim será o
sangue em Abel
Céu na terra, na terra do céu
O rangido de dentes
Se aquieta sob um teto
Serão parentes, parturiente, feto
Pelos laços fraternos
Deus reconcilia, asserena
Os desafetos no altar da família
Pai, mãe, irmão, coração em pedaços
Cativa, partilha e cria laços
Um vagido corusca o luto
E a treva se reluz
Bendito é o fruto do vosso ventre
Jesus… Do vosso ventre…
Ventre de Jesus...

47. CAIS DE ESTRELAS

RONALDO TAVARES E CÁSSIO FAJARDO

Içam-se as velas da esperança em meu olhar.
As dores do mundo não irão me aprisionar
Deus é o destino a que conduz meu navegar
As cicatrizes serão luzes que irão nos alertar…
Como faróis serão lampejos a guiar, o barco da
vida que um dia chegará…
Em Teu divino braço que nos acalentará, teu
remanso principia e irá nos aportar
Ondas que vibram o mar revoltam temporais,
Ventos que açoitam o ar fomentam vendavais
São ameaças para quem não vive em paz…
É a maré que quando o barco se desvia
reconduz , vou me guiar seguindo sempre a tua
luz… És o farol que nas tormentas brilhará
Se em meu percurso encontrar um
turbulento mar, busco a paz que irradia Tua
força a tutelar
Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas,
quando a noite enegrecer a luz do meu olhar,
Vem me dar o cais de estrelas, porto em luz
que resplandeça vibrações de amor em mim
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Os sofrimentos poderão nos afastar de ti, mas,
se a vida é um navegar eu quero te encontrar,
Cais de Estrelas vem me dar o porto em luz que
eu possa ancorar.
Deus de paz e amor infindo a Teus braços vou
seguindo, Cais de Estrelas vem me dar o porto
em luz que eu possa ancorar.
Se sou luz o meu destino é seguir em teu
caminho, Cais de Estrelas vem me dar porto em
luz que eu possa ancorar.
Tua força irradia Teu remanso principia
Porto em luz que eu possa ancorar.

48. CAMARADA
WILLI DE BARROS

Já não me lembro de você
Seu rosto se dissolveu na memória
Mas como te esquecer, como não te lembrar,
dentro do coração.
E quando parti deixei
Tesouros de afeição no caminho
Difícil é descrever a saudade que vem,
se me sinto sozinho
Espera meu amigo que um dia ainda vou
voltar, as vezes imagino quando é que eu
vou te reencontrar… te reencontrar
Tenho tanto para te contar
Do que aprendi aqui
Mas sei que nem preciso
Porque está bem aí perto de mim
Meu amigo do peito, Camarada…
Amigo do peito, Camarada.

49. CAMINHAR COM FÉ
DENIS SOARES

Eu, que tenho fé, vou forte a caminhar
Pois acredito que assim
Tenho Jesus bem perto de mim
Acreditar que alguém nos olha do além
Faz-nos ter forças pra seguir
Pular barreiras, muito construir
Eu posso agora um monte transportar
Pois sinto aqui Jesus a me guiar
Contente, assim, perto de ser feliz
Encontro a alegria que eu quis

Feliz eu vou no meu caminho
Sempre a cantar
Sinto o meu coração pular
É alegria solta no ar
Creio em Deus Pai a nos amparar...
A nos amar

50. CAMINHO, VERDADE E VIDA
DENIS SOARES

Sei que você está por aqui e sempre olha por
mim. Busco no ar, procuro um olhar e sei, vou
encontrar: Sua mão, o perdão você vem
consolar… Ensinar a caminhar.
Pelo caminho me sinto sozinho me ponho a
chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinho,
mas lá você está: Sua voz a dizer basta apenas
procurar: A verdade há de encontrar
Quando percebo que está perto o medo sem
forças pra lutar, lembro você, coragem carinho
e mudo o pensar
Uma vida de perdão que nos deu uma lição: Só
fazer com o coração e como você a todos amar

51. CAMINHOS

EDUARDO BARRETO

Caminho e meu rumo é certo
E em você vai dar
Espero que a partir desta data,
A minha vida vá mudar
Quero com a minha alegria
A todos contagiar
E que o brilho de cada estrela
Seja só mais um olhar
Poder contar contigo,
Poder confiar
Saber que daqui pra frente
Ao meu lado estarás
No meu mundo existe tanta coisa
Se eu planto uma flor alguém regará
Se cada um plantar a flor do amor,
O mundo inteiro regará
Em cada flor você encontrará
Mais um sorriso que vai fazer você amar
Em cada flor você encontrará
Mais um sorriso que vai fazer você amar
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52. CAMPOS FLORIDOS
VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Um azul cintila brilhante no ar
Há campos floridos, Lírios de amor
Citaras tocam a te chamar
E as notas pedem
Pra te buscar… E eu vou…
Rosas me lembram você
Noites em claro esperando o Amanhecer
O vento sopra a teu favor
Para você o sol emite o teu calor
Diferente presente que emana na mente
Que faz a gente sentir, se encontrar
É o amor que transmite esta luz que persiste,
que nos levará para a imensidão da paz, e eu
vou…

53. CANÇÃO DA AMIZADE
Amigo, és luz em meu caminho.
És paz em meu coração
Consolo nas horas difíceis
Presença nos momentos de solidão
Afaga-me a face em lágrimas

54. CANÇÃO DE AMOR
ANDRÉ MACHADO

Raio de sol, manhã que chegou
Eu venho te acordar na canção de amor
Tudo pra ver você mais feliz
O dia é mais belo com você a sorrir
Basta estar contigo, não precisa explicação
É tão bom amigo, cabe aqui no coração
Vem cantar comigo, fale da felicidade
É tão boa a tua amizade…

55. CANÇÃO DA MOCIDADE
WILLI DE BARROS

Fiquei esperando a semana inteira só o fim de
semana chegar…
Porque na reunião da mocidade meus amigos
eu vou encontrar
É uma galera esperta é uma turminha legal, eu
vou contar pra vocês;
Pessoas de mente aberta sempre de alto astral
você precisa ver

A gente estuda a doutrina e o evangelho
Mas a gente faz pipoca também
Porque a gente quer se conhecer de perto, para
juntos trabalhar no bem.
E a gente tem tarefa, a gente está aí pro que
der e vier… e quando tem trabalho para realizar
nem precisa chamar!
Que a mocidade inteira vem pra ajudar e
amizade enfim… É o que faz você especial pra
mim porque a gente quer
Viver a juventude sem se esquecer de que a
vida é: Uma oportunidade de se engrandecer!
Eu quero ver você cantar pra valer (2X)

56. CANÇÃO PARA CRISTO
DENIS SOARES, IGOR.

Vento... sopra uma brisa, o cenário está pronto
prá um dia com um triste final
Nuvens... correm o céu, o tempo passa e
apertam-se as coisas no meu coração
Silêncio... calam-se as bocas, as lágrimas,
olhares e suspiros trazem o temporal
O Sol... se esconde nas nuvens, a imagem da
cruz na montanha envergonha a nação
Sangue... coroa de espinhos, cada passo eu te
lembro falando a respeito do amor
Medo... pulsos cravados, anunciam as
mudanças e paz de uma nova era
Não consigo viver sem pensar em você, vou
seguir seus passos em busca do amor
Praticar a fé com devoção a Deus, e semear a
esperança como se planta uma flor
Buscarei os caminhos da fraternidade,
Falarei dos exemplos que eu mesmo vi
Praticarei a fé, o amor e a caridade, amarei ao
próximo como amei a ti
Tenho medo dos rumos que trilharei...
Dos inimigos que entrarão em meu caminho
Ilumina-me Pai e não me deixe só...
Quando penso em ti sei que não estou sozinho
Minha força é a fé que parte desse nome, que
remove montanhas em nome do amor
Leva a felicidade onde mora a dor
O alimento da alma para os que têm fome
REFRÃO
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57. CANTINHO DE AMOR
MARCELO CLÁUDIO

Hoje quando o sol se foi, deixou o meu
coração… Desejando um cantinho, pititinho,
chei de amor.
Onde o vento maestrando fizesse as gaiá
cantar… E um riacho primoroso, venturoso
viesse passar.
Margeadinho de frô, cada uma de uma cor,
chamando as borboleta, as abeinha e os beijafrô.
Onde o meu coração de ocê se alembrasse… E
cheio de emoção, cantasse, cantasse…
E envolvido na pureza desse sentimentos meus
Eu pudesse com certeza me encontrar ali com
Deus.

58. CATIVAR
Há uma palavra perdida já quase esquecida
nos faz relembrar
Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê
cativar.
Cativar é amar é também carregar
Um pouquinho da dor que alguém vai levar.
Cativou disse alguém
laços fortes criou
Responsável é você
pelo que cativou.
No deserto tão só entre homens também
Vou tentar cativar viver perto de alguém.

59. CELESTIAL
GETÚLIO

Lá no céu há um lugar todo azul prá ficar
Sons de harpas celestes pairando no ar.
Voz de anjos prá cantar melodias de ninar.
Sol, estrelas e luar e o infinito prá voar.
Campos, campinas, flores se abrindo eu e
você a correr caminhos, caminhos prá
Deus eu e você.
Lá no horizonte bem lá na fonte vôo nas
asas do amor. Lá no céu há um lugar...

60. CÉU
RODRIGO MARÇAL

Vento leva minha mente,
Livre, como folha ao léu
Faz-me sentir o alvorecer interior
Muito além de mim, posso me ouvir
Nuvem, que eu possa repousar em ti
Deitar minhas idéias, retificar conceitos
Sob novo pensamento
Aves do céu, permitam-me voar
Por entre a multidão interior
Conhecendo então
O Espírito que sou
Do átomo ao ser astral
Sede perfeitos filhos do Pai
Ascendentes na senda da luz da luz
Que ilumina meus olhos de ver
Meus ouvidos de ouvir
Percebem-me surgir
Num grito interno
De descobrimento
Do céu que existe em nós

61. CHAGAS DE LUZ
RODRIGO MARÇAL

Ó irmão Sol, quero aprender a deixar só Luz
onde eu passar!
Ó irmã árvore, preciso aprender A sempre
aceitar; a amar bem mais quando sofrer...
Ó irmã água, preciso transpor toda a minha
mágoa e crescer com a dor;
Ó irmão vento, vou me entregar às mãos de
meu Pai que está nos Céus.
Ó irmãs flores, quero embelezar sempre o meu
labor, e eternizar...
Ó irmãs nuvens, ó céu que as conduz, que eu
seja uma estrela com chagas de Luz!
Ó irmão vento, vou me entregar às mãos de
meu Pai que está nos Céus.
Ó irmãs flores, quero embelezar sempre o meu
labor, e eternizar... O meu amor!
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62. CHAMAS

64. CLAREAR

GLADSTON E TIM

Desde que o vi, Me sinto arder em chamas,
Me chamas, sou teu pescador
Vi tuas curas, branduras na voz
E um sol de ternuras, rompendo o Tabor
Deixei meu pai, meu mar, meu cais
E busquei meu lugar, junto a ti
O amor demais, me fez capaz
De curar em teu nome, Rabi
Filho do Trovão, Deite tua cabeça sobre mim,
Mãe Maria, Eis teu filho, Ao lado da Cruz
Sou apenas João, O Trovão apascentado
Testemunharei por ti, Seja onde for
Não te queimarás o óleo que ferver por mim,
pois tu viverás, para contar o presente e futuro
aos homens
Chamas e chamas, Chamas me chamas…
E nem toda a terra poderá conter, todos os
livros que se puder escrever Com as coisas que
ELE fez…
Chamas e chamas, Chamas me chamas…

63. CHANCE DE APRENDER

VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Um trem azul que some ao infinito
Uma flor tão rara se abre ao entardecer
Um beija flor paira no ar, sugando o néctar
Um pôr do sol irá nos lembrar
De um novo amanhecer
A vida é a chance de aprender
Renovar-se, Só pensar em crescer
Crescer, crescer, crescer...
Recriar-se, inovar o perceber
Nesse mundo, Quase tudo que a gente vê
Não vê, não pára pra ver (2x)
Um abraço de um amigo que sai tão tímido
Um poema feito à mão numa simples canção
Uma estrada longa mostra-me o trilhar
Eu devo acreditar,
Um violão emana um clarão, de amor que faz
Da vida a chance... [REFRÃO]

Vou caminhar e o vento azul
Vai me levar pra onde eu vou
Um mundo novo construir
É todo sonho que se sonhou
E pode ser agora em mim
Basta abrir meu coração
E vou plantando no jardim
Flores de vivo amor
Pra chegar tão alto
Temos que ser mais de um
Trabalhando juntos
Pra fazer um mundo melhor
(repete o refrão)

E não se abater com as noites frias
Se as podemos clarear
Vou caminhar e o vento azul
Vai me levar pra onde eu vou
Um mundo novo construir
É todo sonho que se sonhou
Pra chegar tão alto
Temos que ser mais de um
Trabalhando juntos
Pra fazer um mundo melhor
Pra chegar tão alto
A receita eu sei de cor, trabalhando juntos
Pra fazer um mundo melhor

65. COLHEITA

DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO.

É chegado o momento,
voltar pra de onde viemos
Lembremos que a morte não é uma sorte de
quem vai partir
Mas é o momento de se colher, o que se
plantou em vida

66. COMBATENTE DO BEM
DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO.

Um combatente do bem combate em si mesmo
as mazelas e vai muito mais além
Um combatente de agora, Exercita a caridade
sem tempo, espaço e nem hora
Um combatente do bem protege ama e perdoa
inimigos que vem lá do além
Um combatente de agora, Luta contra o instinto
e seu interior aprimora
Venha pra batalha combater também
Modifica seus atos antes de partir pro além
Pois o tempo é instrumento para caminhar
Usá-lo bem é praticar a alegria, é amar

67. COMO É BOM ESTAR CONTIGO
DENIS SOARES

Não é todo dia que a gente olha e pára pra
pensar: O quanto gosta, sente, luta e usa a
nossa força sem parar…
Enquanto o tempo passa agitado a gente fica a
lamentar; As oportunidades já perdidas, do
passado não vão voltar
Mas quando eu lembro e vejo quanta coisa boa
que eu já vivi com você
Eu sinto a energia envolvente do passado a
renascer
Só lembro e agradeço muito ao Pai pela beleza
de na mente eu te trazer
Sua luz, essa lembrança sempre forte só me
deixa assim dizer
Penso em você Em como é bom estar contigo
Sinto o por que: tanta alegria em ser seu amigo!

68. COMPRIMISSO C/ A ALEGRIA
GETÚLIO

Vá com Deus...
Consciência tranqüila
Dever cumprido
Vá em paz amigo...
Vá morar num cantinho
Com flores e passarinhos
Vá com Deus...
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O meu compromisso é com a alegria,
O meu compromisso é com a alegria.
Pelo prazer de viver, alegre, alegria todo dia…
Pelo prazer de cantar, alegre, alegria todo dia…
O meu coração tá cheio de emoção, o meu
coração pulsa na canção.

Pelo prazer de viver, alegre, alegria todo dia…
Pelo prazer de cantar, alegre, alegria todo dia…
Você que é alegre seja meu amigo, você que é
alegre vem cantar comigo.
Pelo prazer de viver, alegre, alegria todo dia…
Pelo prazer de cantar, alegre, alegria todo dia…

69. CONCEPÇÃO ASTRAL
GLADSTON, TIM.

Nebulosa implodiu, Pólens de luz floriram o céu
Cosmos-jardim, Primavera de estrelas
Mundos quais borboletas cortejaram astros-reis
Deus fogo e água casou
Na estação da cria, Gestou, se abriu
Concebeu crias e proles, Semen... teou
Homem surgiu, vida uniu… Éter no ar
Homem cresceu, multiplicou
O bem floriu, aflorou
Alma, animal animou, Vida viveu, acasalou
Amor... teceu
Gerou vida, Regerou vida de amor
Homem viveu, regenerou...

70. CONHECER E REFORMAR
CÁSSIO FAJARDO

Vi a esperança chegar de mansinho
A paz inundar meu caminho
Depois que eu busquei o amor
Eu que nunca pensei me encontrar
Encontrando em Jesus o sinal
Que me guia em todo lugar
Sei que só Jesus nos dá a perfeição
Mas que depende da nossa aceitação
Quando o meu peito não suportou
E a dor me fez chorar
Não via que o Pai estava aqui
Em todo momento de dor suportando comigo o
labor, esperando de mim que lhe estendesse a
mão
Hoje eu entendo o porque dos espinhos
E procuro seguir seus ensinos
Transformando em mim o que preciso for
Toda emoção que vem do nosso coração
Precisa de cuidados para fluir só o que é bom,
e então, com harmonia sua vida vai mudar é só
conhecer e reformar…
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71. CONSELHOS DO ALÉM
EMÍLIO PIERONI

74. DEPENDE DE VOCÊ
EDUARDO BARRETO

Uma existência é um ato, um corpo uma veste…
Um século, um dia... Um serviço, uma
experiência… Um triunfo, uma aquisição… Uma
morte, um sopro renovador.
O espírito sopra onde quer ô amigos da terra.

Amigo, brilha o sol, além de sua janela
Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela
Acenda em você, o brilho que dormita
Liberte as asas, voe… Ao encontro do mais puro
amor… Abrace o infinito…

Quantos de vós podereis evitar o caminho da
amargura , com o preparo dos campos interiores
do coração
Acendei vossas luzes antes de atravessar a
grande sombra

Desperte para a luz, deixe o amor brotar
Frutificar de vez, que a vida é muito mais
Depende de você, querer acreditar
Que pode ser feliz e enfim se libertar

Buscai a verdade antes que a verdade os
surpreenda.
Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade
que irradia provém do autor da criação…
Somos milionários das sensações físicas...
Transformados em mendigos da alma e do
coração (REFRÃO)

72. CONSOLADOR PROMETIDO
Há muito tempo um homem veio nos dizer que o
amor é a lei maior de Deus
E o irmão que está sempre junto a nós
É nossa missão ajudá-lo a vencer
A batalha triunfal contra a escuridão
Este homem prometeu a quem o ouviu
No futuro um outro consolador
Que estaria para sempre junto a nós
Para nos guiar ao reino de Nosso Pai
Proposta maior de luz e renovação
O Espiritismo te conduz
Seguir os passos de Jesus
A voz deste consolador
Chega ao seu coração e diz
Que é preciso caminhar
Um novo mundo construir… De paz

73. DE BEM COM A VIDA
LÚCIO DE ABREU, TIM.

Qual andorinhas felizes, bailando soltas no ar
Ouve a suave música de Deus, melodia sem par
Nela embala teus sonhos, tua fé, tuas quimeras
Na brisa quente dos verões,
No perfume das primaveras
E no encantamento da vida
Glorifica o eterno criador
Viverás, assim, na alegria
Do mais sublime e puro amor

75. DEPOIS DA CHUVA
FELIPE CARRETIERO

Sorrir, mesmo que o sol hoje se atrase pra nascer.
Peço as estrelas para sempre me dizer, quando
mar vai me mostrar você.
Olhar, as pequenas folhas que sempre querem se
mostrar, e os nossos olhos preferem se esconder,
e só olhar a chuva que um dia vai passar.
Deixe de pensar no porque do sofrer, e aproveite a
luz da lua.
Pra sempre lembrar como é bom o viver, e sorrir
no amanhecer.

76. DESPERTAR

JULIANA GARCIA, DENIS SOARES

Sempre quis, sonhei e desejei
Sempre idealizei, esperei
Por um momento assim
Onde a felicidade cintilasse nos olhos
Onde o sorriso viesse da alma
Um reencontro cheio de luz
E hoje um solzinho brilha, Ilumina o meu caminho
Me sinto grande não estou sozinho, quero amar...
Sempre quis ser feliz assim,
O tesouro estava em mim
Despertei e essa luz só quer brilhar
Sua mão na minha mão, crio asas, vou então
Sorrir crescer, me libertar...

77. DIA DAS MÃES
LÚCIO DE ABREU, TIM.

No dia que é todo teu, Muitos beijos de gratidão
De quem traz o teu retrato
Guardadinho no coração
Receba, mãezinha querida
O meu abraço, oh linda flor
Tua presença em minha vida
De Deus é prova de amor

78. DOCE PAISAGEM
MARCELO CLÁUDIO

Se o carinho fosse uma flor
Se o passarinho fosse o amor
E a alegria, um céu azul, sempre a sorrir
Se a fé sincera, um riachinho
E se o trabalho fosse um ranchinho
Ah, se a paz fosse uma tarde enfim...
Oh querida Veneranda, então tu serias
A mais doce paisagem, a pura harmonia
És a estrela a iluminar
A quem o mestre Jesus entregou o Nosso Lar
E todos nós dai-nos tua luz

79. DOMINGO DE SOL
MARCELO CLÁUDIO

Domingo de sol, de céu tão azul
E tanta alegria no ar
Na brisa um perfume de felicidade
Caminho feliz a cantar.
Espero encontrar como você
Num dia lindo assim
Prá poder te dar, um abraço gostoso
Te acarinhar, num amor tão dengoso
E sair com você a andar por aí
A cantarolar o meu coração
Diz que se amarra no seu
E vive a sonhar com seu coração
Dizendo que vive pro meu

80. DUPLO ETERNO
TIM

Sejamos um e cada um de nós se sentirá
melhor, buscando compreender a vida pelas
mãos do Criador… Ele me fez bem maior do
que estou, mas sinto que cresço a cada
passo a cada laço que nos une.
Sejamos um na tradução do Amor Maior que
vibra em nós, com confiança e respeito pelo
dom que Deus nos deu, de sentir a vida com
prazer na comunhão dos corpos, quando a
mente é sã, quando o olhar é puro, quando a
voz é um canto…
Quando as mãos são formas de dizer que te
aceito…
Sejamos um, e cada um de nós se sentirá
maior… na tradução do Amor Maior que
vibra em nós.
81. ELE
ALEXANDRE PAREDES

Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de
Deus, de Criador e outros o chamam de Amor,
de Luz, de Vida… Mas Ele é um só e está entre
nós…É fácil ouvir sua voz no coração
Eu ouço seu nome por toda parte
Na voz que emana da natureza
Nas aves que cantam pelo ar
Na pedra que silencia, na voz de um menino a
rezar… No som da vida…
Ele é a paz no meio de nós
O bálsamo que alivia a dor
A luz na escuridão da vida
Com Ele ninguém está só
Não importa a pessoa
É fácil sentir seu amor no coração.
REFRÃO

Luz em tudo, tudo em luz
Sementinha que já brota… momento ideal
Fraternidade, felicidade, um sonho real
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82. ENCONTRO
WILLY DE BARROS

Praia, espuma branca... passos, na areia.
Ouço, o murmúrio das ondas... Paro, olho,
Espero... lá está.
Contemplar o amanhecer, e deixar que a luz
desabroche no fundo do meu coração
Pra iluminar o interior, pra perfumar o sagrado
lugar em que falo como o criador
Oh meu Avatar quando penso em ti
Minha alma voa… E o pensar em ti faz
dentro de mim uma coisa boa
Não te vejo entanto te encontro mais presente e
a cada passo do meu caminhar
Não ouço o tom da tua voz e mesmo assim te
escuto a cada batida do meu palpitar
REFRÃO
Tu és o meu desejo mais profundo, a única
coisa que eu me apego neste mundo
Tu representas o porto onde eu quero chegar,
pra te rever te sentir te abraçar te descobrir
…Oh meu Avatar…
REFRÃO

83. ENSINANDO A LETRA (ANEXO)
84. ENTRE A TERRA E O CÉU (ANEXO)
EMÍLIO PIERONI

85. EM SILÊNCIO
Em silêncio um momento este canto vinde ouvir
É Jesus que docemente, vem chamar-nos
Vinde todos a servir, vinde todos a servir.

86. ERA DE LUZ

ALEXANDRE PAREDES (BRASÍLIA-DF)

É final, sinal de uma nova era que virá
Herdará a nossa Terra quem tiver no coração: a
mansidão, o bem e o amor
Deixar para trás a dor e a ilusão
O último bonde vai passar
Levando quem não tiver em si
A Era de Regeneração

Da escuridão nasce uma estrela
É nossa Terra de amanhã
Deixa eu contar, não há nenhum segredo
Busca a luz quem quer a luz
Toda luz nasceu um dia em meio às trevas…
Se hoje a dor parece mais forte
É porque espera de todos nós
A decisão de renovação
Plantar a semente viva do amor
Da tempestade nasce a flor
E sem alarde há de surgir
O bem, a verdade, a paz e a luz.

87. ESPALHAR A PAZ
Se desejas algum dia a grande luz alcançar,
pratique o bem sem repouso, sem desanimar.
Afaste os maus pensamentos que só tristeza
traz, pense na luz divina que só alegria faz.
Quem traz Jesus consigo, enfrentando a treva e
o mal encontra portas abertas no reino celestial.
Corra, fuja do perigo, mas não se esqueça de
olhar pra traz. Bom é aquele que ajuda a
espalhar a paz (3x)

88. ESTRADA DE DAMASCO
GETÚLIO/JAIR SOARES

Não esqueça o compromisso, Nossa velha
amizade; Não permita que o manto da
reencarnação apague a nossa afinidade.
Prá com o Pai realizar, Muito Idealizamos
A caminhada salvadora que nos conduz ao
reino da luz, muitos séculos se passaram,
Transformando-se em milênios
Somos aqueles que se amaram para servir
eternamente ao criador
Foi na Estrada de Damasco, Que eu pude te
falar
Oh Saulo Saulo, Porque tu me persegues
Quero dar-te o meu amor
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89. ETERNO MAR
VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Um mar a vagar, a luz orienta as estrelas
Brilhantes no luar
A terra, a chegar… Distante eu vejo um ponto
Por perto aproximar
O ar a guiar, O vento sopra lento
Incessante sem parar
A queimar sem chamas, o fogo silencia
O encontro…
Ali, o amor sublima em nós
São dois espelhos, são dois faróis
No mesmo horizonte, na mesma direção
Dali, vejo o mar se afastar
E lembro que pra trás deixei
As ondas, ondas, ondas

90. ESTRELA POLAR

MOISÉS LUNA, SANDRA SOM, SAULO MOREIRA

Estrela guia polar em noites escuras
A vibrar, iluminar os meus caminhos
Sê meu guia na conquista dos oceanos
Dos bons valores
Eleva minh'alma para além dos sentidos
Me leva de volta àquela pura e limpa fonte
E que possamos juntos levar ao mundo
Mais flores… Mais flores
São tantos naufrágios pelos mares do
desejos
Há mesmo encalhes nas rochas dos
prazeres
Lutamos corpo a corpo
Sem respeitar o amor
Será preciso, então, ouvir a voz da dor?
A nos chamar
A evolução
Eleva minh'alma para além dos sentidos
Me leva de volta àquela pura e limpa fonte
E que possamos juntos levar ao mundo
Mais flores
[Repete "Mais Flores" várias vezes]

91. EU E O OUTRO
RODRIGO MARÇAL, TARCÍZIO FRANCISCO.

Muito além de mim, orientam estrelas
Se amplia o infinito…
Muito além de mim, se definem cadências
No correr dos períodos
Muito além de...
Homens, mulheres, tesouros eternos
Percalços terrenos… Que irão surgir
Rumo além de...
Passos, caminhos e pedras, espinhos e ramos
floridos… Vamos sentir… Quando além de...
Eu só sei o que reconheço
O que há em mim do outro
Muito além de mim...
Muito além de… Letras e verbos e línguas,
histórias e prosas e versos… A nos unir
Tanto além de cores de lentes, de sombras, de
luzes de imagens e mentes a refletir…
Para além de…
REFRÃO
Muito além de mim… O outro está

92. É BOM VIVER
É bom viver
Quando se tem em paz o coração
Você como eu
Que é também feliz, aprenda essa lição.
Quando se aborrecer
Leve o seu pensamento a Deus nosso senhor
Ponha um sorriso em cada dor
E ajuda ao seu irmão
Somente assim, é que você verá
Como é bom então viver
Quando se tem a paz e o amor
E Deus no coração
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93. ÉDEN

95. FAMÍLIA

GLADSTON, TIM.
Ouve, ó Israel, A voz do Senhor, teu Deus
Nos homens-trevas eis a luz
Adões e Evas, sede Jesus
Sob a guia de Moisés deixai Ramsés
Ardei nos desertos vossas fés,
Paradigmas em dilúvio, subi a arca de Noé
As trombetas anunciam quedas de muralhas
Nos homens-Jericó, Não olheis para trás, segui Ló
Aos homens-Elias o arrebatamento em carros de
fogo… Na paz de Jó
Filhos de Abraão cantai o canto Salomão
Sob os arpejos de Davi
Amansai leões nos homens-Daniéis
Abri celas e grilhões de homens-Babéis
Deus, Javé, Eloim,
Bíblia, Vedas, Sutra, Alcorão
Santidade, Nirvana, Samadhi
Anjo, Deva, Iogue-Bakti,
Messias, Jesus, Rabi
Vinde ver e ouvir, ninguém pregou assim
Ninguém jamais viveu assim
Marias, Ruths, Madalenas,
Joanas, Verônicas
Com as serpentes a seus pés
Cavatinas penitentes, caridades cantilenas
Nem bestas, nem dragões, nem demônios, nem
leões… Pedros, Paulos e Estevãos
Josés, Lucas e Joões
Terra Prometida, Éden, Shangrilá
Além, Nova Jerusalém
Alvorada Nova, Sirius, Nosso Lar
Moradas da Casa do Pai

94. FALA COM DEUS
TIM.

Acenda a esperança, a palavra induz
Fortalece a fé, sustentando a paz
Espalhe a Boa Nova, plante as boas obras
Multiplicando os pães pra alimentar multidões
Trabalho é esforço de evolução
A língua fala com os homens
E o coração fala com Deus

98.

Fonte de carinho e amor esta é a luz do meu
caminho
Pois eu sei que sozinho nunca estou
há de haver alguém comigo
Consolo, a verdade aqui você sempre
encontrará
Na família a amizade
a confiança em
alguém a nos guiar.
Vamos semear amor e união
E encontrar em todos um verdadeiro irmão
As mãos unidas eu sei que vão estar
Criando um mundo novo, a vida a reformar.
Na harmonia e no coração vibrando sempre na
mesma direção
Abraçando um mesmo ideal
vamos
construir a família universal.
REFRÃO

96. FAMÍLIA UNIVERSAL
TIM.

Em nome do Pai aprendo a ser forte como o sol
Em nome da Mãe aprendo os encantos de uma lua
Em nome do irmão
Aprendo as virtudes de um cristão
Jesus… É mãe, pai, filho, irmão celeste
Ó Mestre, Sou um universo
Dentro do universo da família
A caminho do milênio do amor

97.

FELICIDADE
CRIS, MAUMAU, ALEXANDRE DAMASCENO.

Sou tão feliz por estar aqui, Feliz neste novo ar.
Sentir a paz no coração,
Como baladas de uma linda canção
Me dê a sua mão… Somos todos irmãos
Deixe sua alma brilhar Junto à minha
Encontre a amizade em cada olhar

Respeito e justiça, bondade, compreensão
Construímos a vida que hoje temos nas mãos
Pense alegria, fale consolação
Faça um céu todo dia para abrigar seu irmão
Bendita é a voz que fala amor.
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FILHOS DA LUZ

100.

MARÍLIA SACRAMENTO

EMERSON MADEIRA

FIO CONDUTOR
DIMAS FILHO (GOIÂNIA, GO)

Tua verdade era a verdade do mundo mas a
verdade do mundo não satisfaz
A tua dor era um pesar tão profundo que dentro
de ti não cabia mais

À luz da oração
Vibração, proteção de nossas almas
Orar, meditar
Transcender, mergulhar dentro da alma

(*) Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua
tarefa, ah ah ah ah
Ama, trabalha, semeia e espera

A prece é uma estrela
Que brilha na escuridão
Com sua luz ilumina
Nossa peregrinação

Nessa estrada somente quem dá mais do que
recebe, ah ah ah ah
Dá o testemunho de quem nunca esquece
Andai como os filhos da luz (filhos da luz) sua
missão é iluminar (iluminar)
Vós sois todos filhos da luz (filhos da luz)
espalhai tua luz em todo lugar (em todo lugar)

Bússola que orienta
Nossa frágil embarcação
Como um fio condutor
Nos liga ao Criador

Hoje tua estrada é adornada de flores segue
teu rumo sem olhar pra trás
Pois descobriste a alegria que existe em
espalhar tua luz em sopros de paz
REFRÃO
Andai… como os filhos da luz (filhos da luz)
Andai… tua missão é iluminar (iluminar)
Como os filhos da luz… Filhos da luz

99.

FIM DOS TEMPOS
JOÃO CABETE

Vem Jesus Divino amigo
Vem trazer a tua paz
Só tu és o nosso abrigo
Que venturas mil nos traz
Vem ó meigo nazareno
Este mundo consolar
Vem com teu olhar sereno
Toda a Terra iluminar
Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador
Que destrói tudo na terra espalhando luto e dor
Há gemidos de aflição já não há mais primaveras
Criancinhas pedem pão homens lutam como feras
Vem senhor! Vem reflorir os caminhos
Vem senhor! Vem perfumar corações
Exterminar a dor e fazer calar os canhões
Vem senhor, Com teu amor tão profundo
Iluminar consciências e fazer feliz o mundo.

101.

FLOR BRASIL

WILLI DE BARROS

Livre corno o vento,
Que vem tocar nossos cabelos no ar
Cresça tão brilhante, tão vibrante
Que nada possa parar
Já e tempo de espalhar o amor no mundo
Na glória da manhã que vem nosso menino
Quero ver despertar
Com voz que embala o sono Chama: vem que
eu estou a chegar
Nem o cosmo ou as estrelas que eu amo tanto
Farão me esquecer de ti, Terra querida
E quando o amor transbordar do coração
Então se abrira a flor do amor no azul.

102.

FLOR DO CÈU

JAIR SOARES

Chegastes suavemente no esplendor da sua luz
Ou era mais lindo e luminoso o seu amor
Clarões do céu chegaram até nós
Como se Jesus a Terra retornasse
A ti, querida Scheilla
Que trouxeste o amor celestial,
Entregamos-te o coração
Hoje escravo da tua bondade
Na morada do céu, certamente és rainha
Soberana também, És dos nossos corações
Louvando te o amor, a Jesus nos entregamos
Para de mais perto, falar do quanto te amamos
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103.

FLUTUAR
GAN, GRUPO ARTE NASCENTE (GOIÂNIA, GO)

Sim eu vou lembrar dessa manhã
Sentir você chegar
Dou todo o meu ser, belo jardim pra você brotar
Sei que você nunca negou
Eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim
Sei, eu só quero te dizer o tempo não acabou
Voltei a te buscar
Me faça mais leve, Quero flutuar
No vôo da vida, Venha me levar

104.

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ
LUIZ RAMALHO

Foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas
Fez também o seresteiro para conversar com
elas...
Fez a lua que prateia minha estrada de sorriso
E a serpente que expulsou mais de um milhão do
paraíso...
Foi Deus quem fez você,
Foi Deus quem fez o amor...
Fez nascer da eternidade um momento de
carinho...
Fez ate o anonimato dos afetos escondidos
E a saudade dos amores que já foram destruídos...
Foi Deus...
Foi Deus quem fez o vento...
Que sopra os teus cabelos
Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu
olhar, teu olhar...
Foi Deus quem fez a noite...
E o violão plangente...
Foi Deus quem fez a gente, somente para amar
Só para amar... só para amar...

105.

FRATERNIDADE A UM PASSO
ANDRÉ XAXÁ

Deus nosso Pai,
Que nos mostrou a fraternidade
Está esperando uma resposta
Será que vamos praticar?
Pois o tempo Vai passando tão depressa
Não perca mais tempo, Trabalhe a hora é essa

Fraternidade junto a nós,
Fraternidade somos nós
Vamos construir o amanhã
Fraternidade está aqui
Você, meu irmão, Não deixe nada pra depois
O amanhã vai ser lindo, Só depende de você

106.

FUTURO FELIZ

RODRIGO, ISMAEL, ANDRÉ.

A felicidade não é algo difícil de se alcançar
Trilhe o caminho do bem e da fraternidade e
feliz será
Um dia um homem disse ame seus irmãos para
prosperar
Existe uma casinha linda só te esperando lá no
Nosso Lar.
Hoje trago meu recado de agradecimento
obrigado Pai
Por esses olhinhos de ver, esses ouvidos de
ouvir e a boca de falar
O mundo bem melhor seria se todos pudessem
se comunicar
A vida sem amor e sem diálogo seria triste e
vulgar.
Então só uma pátria, só uma língua, um só
coração unidos num só rebanho cantando um
hino com muita emoção e se você ainda está
tão triste não chore não…
Enxugue as suas lágrimas dê um sorriso te amo
meu irmão.

107.

HERDEIROS DO CRIADOR
DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO

Pequenas melodias a soar na alvorada
São insetos e pássaros, saudando as estrelas
Num cantar de se encantar
Luas, sóis e planetas.
São sons da natureza pra agradecer ao Criador
Por mais um momento de vida
Por mais um dia de amor
Pedacinhos de estrelas esquecidos sobre a flor
São orvalhos diamantinos saudando o dia furtacor… Por curar feridas de um passado de dor
(REFRÃO)

Somos frutos do tempo, temos brilho e valor
E filhos da perfeição traços de um Pai de amor
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108.

HINO A ANDRÉ LUIZ

Na jornada da luz imortal,
Segue à frente estuante de amor
Desfraldando a bandeira da OSCAL
André Luiz, nosso mentor.
Ministrando, em torrentes de luz,
O evangelho, à humanidade,
É a mensagem do Mestre Jesus.
Fraternidade! Fraternidade!
Avante, obreiros de André Luiz, sempre avante,
neste ideal!
Construir um porvir mais feliz é a missão da
amada OSCAL
A tarefa do nosso mentor
É ação que renova a esperança,
Alvorada, esplendente de amor,
Irradiando luz e bonança!
Avante, Grupos da Fraternidade,
Espalhados por nosso Brasil
Semeando amor e verdade
E ao mundo inteiro, venturas mil!

109.

HINO A CIFRATER

Cidade mais linda
Cidade amor
Cidade carinho
De paz e luz!
Seu Patrono é Jesus
Seu nome Fraternidade
Abrigará crianças mil
Do nosso Brasil

110.

E lá no Planalto
Crianças irão
Viver bem felizes
Em lares cristãos
O Evangelho será
Revivido em ação
Falarão nossos atos
E o coração!

HINO À IRMÃ SCHEILLA

Vamos unidos à Scheilla, numa alegria sem fim
Cantar como os passarinhos que esvoaçam no
jardim! Essa flor tão delicada, quando está
juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o
calor da sua voz!
Irmã Scheilla, tão querida! Vem trazer-nos esta
luz, que ilumina nossa vida, nos caminhos de
Jesus!
Ao enfermo que espera fraternidade e amor,
Levaremos, nesta noite, lenitivo à sua dor.
Como bons Samaritanos, e a Scheilla a nos
guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a
cantar!

111.

H. MÃRIA JOÃO DE DEUS

Vem irmã querida guiar os filhos teus
Através da vida, vem Maria João de Deus
Ajuda a Mocidade a se erguer para a luz
Com tua bondade, humilde serva de Jesus
Vem o protetora, que reflete tanta luz
Jovem servidora da seara de Jesus
Trouxestes a esperança
Aos jovens da mocidade
De que ainda existe
Um grande amor fraternidade (2x)

112.

HISTÓRIA DE MADALENA
WILLI DE BARROS

Naquela tarde em Jerusalém
O céu estava tão cinzento
Até o vento
se escondera pra chorar
E eu também chorava amargamente
Lembrando em minha mente
Os teus olhos
Aquela chama em teu olhar
Os teus olhos
De quem sabia amar
Meu coração de mulher
Muito tempo buscou o amor
Que enfim em ti encontrei
Como viver sem você
Sem a tua amizade
Seu o teu carinho
Naquela manhã em Jerusalém
A saudade foi maior
E então fui em busca de ti
Mas a pedra não estava no lugar
O sepulcro era vazio
Uma voz me chamou
Então vi
Os teus olhos
Aquela chama em teu olhar
Os teus olhos
De quem sabia amar
Então, você está aqui
E tudo está em paz
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HOMEM NOVO
GRUPO VOZIS/BH

No refletir da alma
Algo aqui dentro se transformou
Pude caminhar de outra forma enxergar
vendo a vida diferente em passos eu ganhei, com
coragem eu conquistei tudo aquilo que me faz
feliz.
Abre as portas para a verdade… ô ô ô
quero aprender, buscar e conhecer o amor.
Pude caminhar...
Quero ouvir você cantar
Quero ver você sorrir
Quero te dizer pra nunca desistir.

114.

IDEAL DA FRATERNIDADE

BRUNO NIGRI

Ideal de amor, ideal de fraternidade
Vamos juntos a Jesus, construir uma nova cidade,
Ideal de amor, ideal da fraternidade
Vamos juntos construir...
Nasce uma nova esperança
Na cidade da luz... terceira revelação
Consolador prometido por Jesus
Surgirá uma nova nação
Uma estrela no céu irá brilhar
E os homens nessa comunhão
Nova era a começar os tempos irão chegar
Já é hora de amar
Liberdade, igualdade, fraternidade
E muito amar pra dar

115.

IMAGINAÇÃO

Eu vejo muitas flores perfumosas, tão bonitas
Fazendo do campo um jardim
Parecem pedacinhos de arco-íris, tão bonito,
Que se quebrou e se espalhou por todo o chão.
Eu vejo...

116.

IMORTALIDADE DA ALMA
LÚCIO DE ABREU, TIM

Na alegria ou na dor
Manteremos sempre a calma
Não esquecendo o amor
E a imortalidade da alma
Tudo se torna mais simples
Para o nosso coração
Que bate com fé na vida
Pra chegar à perfeição

117.

IMPOSSÍVEL

Olho em tudo e sempre encontro a tí
Estás no céu, na Terra onde for
Em tudo que me acontece
Encontro o teu amor
Já não se pode mais deixar de crer no teu
amor... É impossivel não crer em ti
É impossivel não te encontar
É impossivel não fazer de ti meu ideal

E te agradeço pelo Dom do pensamento
Pela grandeza de poder imaginar
Desde o impensável infinito do firmamento
Até um simples grão de areia lá do mar
Muito Obrigado pela paz deste momento
Pela ventura de viver e amar

JÁ É TEMPO

Sem saber que o sol maior
Brilhava em mim, quase me perdi
Ia sem destino mas o amor…
Não, não há lugar
Pra tristeza em quem sabe amar
É uma luz que nos faz sonhar
É uma alegria que te faz chorar
E sofrer sorrindo, sem temor
Olhe, olhe pro céu
Já é tempo de cair o véu
E sair amando, espalhando a paz… badabauá

120.

JOÃO DO CRISTO
TARCÍZIO FRANCISCO

Aos que odeiam são a vida alvo ao amor em
expansão
São tristezas alegrias que não resplandecem no
turvar
Da vista que enganos que insistir em querer
enxergar
No imediato o futuro que devemos semear
Ar que respiro, água pura que compõe o rio
Na imensidão do céu busco em teu coração
Francisco, João do Cristo
Amigo da Terra-Mãe, Francisco

(É impossivel não fazer de ti meu ideal)

118.

IRMÃO SOL, IRMÃ LUA
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MARCELO CLÁUDIO

Eu Vejo um regato de águas limpas, tão bonito
Levando a luz do sol prá passear
Parece minutos de diamantes, tão bonito
Brilhantes de luz indo pro mar

119.

Oh, irmão sol, irmã Lua
Abram meus olhos quero ver a luz.
Oh, irmão vento, irmã chuva
Cantem prá mim canções que tragam paz.
Eu amo o mundo gosto de viver
Vivo nos campos entre meus irmãos.
Sempre cantando com muita alegria
Passo os meus dias pregando o amor.

Eu vejo muitas flores amarelas, tão bonitas
Descendo suaves pelo chão...
Parecem borboletas graciosas, tão bonitas
Voando alegres pelo ar
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Aos que agridem tua face oferece em troca o
perdão
Dão ao mundo qualidades quem unir o Cristo
ao coração
São carências de aprendizes que intentam a fé
testificar
Ficar nas trevas não duvides que tua alma pode
ir ao Teu lado divino
Tua mente ampla como espelho limpo
Dar mais do que receber levo em teu coração
Francisco, João do Cristo
Morrendo para viver em Cristo
Venho no mundo para me reformar
Na alma, no meio e no amado Lar
De certo o tropeço é o que me dói mais
Mas me levantando ergo a casa do Pai

João do Cristo
Olha seu moço venho lhe pedir
Me dê sua pedra pra reconstruir
Na Terra o meu templo de oração
No homem o amor para evolução
João do Cristo
Olha Francisco na beira do mar
Amigo vento venha me levar
O que eu lhe disser para alguém escutar
Homem, ou peixe ou ave do ar
João do Cristo
Veja menino a beleza do pé
Ele caminha onde seu dono quer
Mas quem caminha para o Senhor
Pisa no espinho e lembra da flor

121.

JOVEM

DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO

Você que é jovem e anda triste por aí não se
desespere o mundo não vai cair
Tenha em sua mente: o amor prevalecerá e
agora só pense naquilo que fará
Se tem a caridade como o seu maior valor nada
te preocupa, aplique o amor
Com fraternidade dê um sorriso a alguém é
simples: apenas não ser rude com ninguém
Venham todos a cantar
Olhe dentro a melhora
Faça simples o viver
Felicidade é só querer
Pois o rumo certo é onde, um coração sorri uma
alma canta e sai feliz por aí
O futuro é ser fraterno, o poder de ser feliz pule
de alegria navegue em emoção
E depois de tudo isso se você não melhorar
Lembre-se de um amigo que sempre o conduz
Sim, o nome dele, o nome dele é Jesus
E aí basta de novo com força vir cantar
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122.

JUVENTUDE E VIDA

125.

LÚCIO DE ABREU, TIM.

Vida na verdade
É plena liberdade enriquecida de amor
Força da vida, o Bem em plenitude
Os braços da Juventude
Garantindo uma estrada florida
Como linda borboleta que sai do casulo
De asas tão coloridas, surpresa descoberta
É a liberdade já quase perfeita
Juventude e vida, o Saber namora o coração
O Pai conta com a definição
De quem na Verdade valoriza a vida

123.

LASTRO DE AMOR
ADRIANO ALVES

Faça uma prece, agradeça
A lua que chegou, o sol que iluminou
Dia inteiro, a vida inteira
Dê um sorriso, Lastro de amor
Abre a porta a janela, deixa o sol entrar
Em sua casa, pra iluminar o dia
Vento da manhã e de tarde
Vê o sol se pôr e a chuva chegar devagar

124.

Às vezes as flores se perdem
no vento em um jardim
Mas se for primavera se acalme não é tão ruim
Uma nova flor que nasce solta o coração
Um novo perfume exala respire com emoção
Livre, leve e solto o tempo é assim
Se o amor está envolto nem tudo estará ruim
Livres se tomam sentimentos na floresta
Leve é a brisa da paz que a tudo refaz
Solto é o homem que pode amar ou sofrer
Que pode abraçar e bem conviver
Se perdemos a paz basta o vento sentir
Se perdemos a brisa um amigo nos faz sorrir
Chorar o passado nos atrasa o coração
Sorrir no presente: essa é boa intuição
Livre, leve e solto o sentimento é assim
A amizade não é um jogo são as flores do seu
jardim.

126.
127.

LIBERDADE

TONY - CAMPINAS

Andar pela cidade, não enxergar ninguém
Em cada rosto espelho, só vejo o que me
convém... oh, oh, oh, oh...
Tropeço em mil paredes, janelas, grades sim
Me arranho e me debato, prisioneiro fiz de
mim... ah, ah, ah, ah...
Grandes veredas se abrem
A cada momento em meu coração
Portas janelas que caem
Amarras se esvaem, é o fim da prisão!
Voa Livre! Voa Livre!
Deixe o amor explodir
Espalhando sem cessar, desatando todo o nó
Que te prende ao cativeiro, do orgulho e do
egoísmo, Sendo enfim o teu falar, agir, pensar, a
liberdade!
La la laia La la laia… La la laia La la laiá
ahahah.....

LIVRE, LEVE,SOLTO

129.

DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO

LÓ (ANEXO)

GETÚLIO

LUZES DA LUZ

GLADSTON, TIM.

Um frêmito da Grande Luz e luzes jorraram em
profusão… Houve tempo na eternidade espaço
na imensidão
Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso
afã, surgiu a bipolaridade agora há Homem e
há Mulher
Presença, ausência, luz, não-luz
Calor, frio, ato, inação
Dorme mineral, desperta vegetal
Segue instintos o animal
O Homem se ergue na figura de Adão
Ama e aprende a ser o Rei da Criação
Queremos voltar a ti ó Pai
As luzes querem, anseiam a Mãe Luz
Luzes perdidas, asserenai
Eis o roteiro: segue Jesus
A luz da Luz, a Luz das luzes
Luzes da Luz, segue Jesus
A luz da Luz, Luz das luzes…

128.

MARIA (ANEXO)

JOÃO CABETE
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MEIGO AMIGO

132.

JOÃO LÚCIO

Jesus querido meigo amigo comigo vem cantar
Me ensina irmão a espalhar nesta canção o
eterno bem da paz.
E assim cantando procuro te encontrar
Só de pensar em ti sinto alívio em respirar.

130.

MÉDIUNS

GLADSTON, TIM.

Em verdade eu vos digo que se eles se calarem
As pedras é que falarão
Vossos velhos terão sonhos
Vossos jovens profetizarão
Cajado de Moisés, o manto de Elias
Escada de Jacó, as visões de Jeremias
Hoje médiuns, antes, profetas
Faculdades não mais ocultas
Quantos falam, quantos sentem
Quantos ouvem, quantas línguas
Em verdade eu vos digo que se eles se calarem
As pedras é que falarão
Vossos velhos terão sonhos
Vossos jovens profetizarão
Nas Bodas de Cana, na cura das feridas
Na Transfiguração, nos dando a água viva
Sempre Mestre, sempre Profeta
Ser divino, Ser o Guia
Quantos calam, quantos sentem
Quantos ouvem o médium da Vida.

131.

MEL

Todo anjo um dia foi um átomo a nascer, Divina
semente da vida: Bruma da manhã de um dia
que não vai morrer… uma viagem só de ida
Se nunca viste um beija flor fazendo mel
Então não viste nunca um beija flor
Pois há na criatura colméia de um céu
Pra fabricar o mel do amor
Toda prece é luz que brilha na escuridão
A obra é sempre chama acesa
Toda luz é prece transformada em canção
(REFRÃO)
A dissipar sua tristeza
Vem c/ a primavera,
Pra um novo mundo nascer
Abrindo os olhos à verdade
A transformação começa dentro de você
E sorri a fraternidade
(REFRÃO)

MENSAGEM ESQUECIDA
CÉSAR TUCCI

Sobre os milênios terrestres
Apesar das guerras sangrentas
Calamidades, contendas
Da luta que se renova
Inda brilha a luz do mestre
Nas palavras atualíssimas
Pérolas de luz vivíssimas
Do colar da Boa Nova
Nós que temos, distraídos
Desprezado o caminho
Fugindo em desatino
Da realidade da vida
Precisamos, destemidos
Educar nossa vontade
Retomar com humildade
A mensagem esquecida
O Evangelho do Cristo
Não é só livro de prece
É a lei que o mundo carece
Roteiro pro dia-a-dia
É manual de serviço
Guia de boas maneiras
Para a humanidade inteira
É o sol que irradia
O Evangelho do Cristo
Não é só livro de prece
É a lei que o mundo carece
Roteiro pro dia-a-dia
É manual de serviço
Guia de boas maneiras
Para a humanidade inteira
É o sol; Ele é o sol... que irradia

133.

MESTRE AMIGO (ANEXO)
EMÍLIO PIERONI

134.

MEU CANTAR
ADRIANO AL VES

Meu coração quando canta
Leva bem alto minha emoção
Busca encontrar com Jesus
Convidá-lo ao meu cantar
Enche de amor, esta canção que é por Ti
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135.

MILÊNIO DE AMOR

138.

HELDER ROCHA, SÉRGIO ROBERTO, WADSON.

MULADHARA

Terra, tempo, regeneração
Coração humano transformado, Família, união

Gotas de chuva caindo no mar
Me fazem meditar

Tempo, coração, milênio de amor
Ideal de vida renovado, Doutrina em ação

Na vida, na morte tudo enfim
Que trago dentro de mim

De amor, com Jesus maior lição,
Viver e aprender
Que somos todos irmãos, todos irmãos

Desejo, ego, paixão
Entrecruzam meus pensamentos
Muladhara me traz confusos sentimentos
Nele não encontro só o breve prazer
Mas sublime essência que sustenta o viver
Que me provoca o impulso de co-criar
Que me faz cantar

136.

MORADAS DO PAI

Estrelas da noite são quais vagalumes
cirandas de luz são muitas moradas
na casa do pai, nos disse Jesus

137.

MISSIONÁRIOS DA LUZ

JOÃO LÚCIO

E vem do alto trazer uma mensagem de amor
pra você… Missionário da Luz, o Mensageiro
do Bem
Muita Luz a vibrar em seu coração
Muita Paz a guiar os seus passos neste chão
Tanto amor a irradiar poesia e canção
E vem do alto trazer uma mensagem de amor
pra você… Missionário da Luz, o Mensageiro
do Bem
Sua vida também teve espinhos pelo chão
Descobriu a verdade em sua extensão
Sua rota transformou-se elevação
Vem das estrelas, traz emoção, toca o coração
Ensina a buscar o nosso irmão, Promover a
nossa evolução
Traz a verdade, sua mensagem Amor
A noite se transforma em grande Luz
Um brilho resplandece em cada mão
Vou voar, abrir asas nesta imensidão
Transformar cada momento em doação
Amanhã vou ser livre tanto assim
Transformar, conviver, construir
Eu posso ser um farol que brilha e ilumina
Nós somos aquela chama, a centelha divina
Missionários da Luz.

140.

WILLY DE BARROS

Vejo barcos toda manhã que se vão
Mas sei que amanhã bem cedo de novo
partirão
Vejo flores caídas, pelo chão
Mas sei que na primavera de novo brotarão
(REFRÃO)

Vejo crianças tão lindas a chegar
Como as gotas de chuva que vieram do mar
De onde emana o divino poder criador
Oceano sem praia divino mar do amor

139.

MUNDO ESCOLA
GLADSTON, TIM

NAS ÁGUAS DO ANDIRÁ

Na transparência a garça voa
Asas de luz quer me levar
No meio ao fundo uma canoa
Vai contra o vento atravessar
Quem vai na proa é uma criança

Juntos até o fim
Eu quero sim
Te ver sorrir
Sem preocupar
Farei que seja assim
Perto de mim
Pra nunca mais fazer você chorar
Olha pra mim, vou te contar
Que a muitas vidas aprendo a amar
Sei que errei, te fiz sofrer
Mas os meus olhos não podem esconder

141.

NASCEU DA UNIÃO (ANEXO)

142.

NATAL DOS CAMELINHOS
MARCELO CLÁUDIO

O que eu sinto aqui em meu coração
Amigo eu fiz essa canção
Toda vez que eu cantar, vou me lembrar
Pra nunca mais fazer você chorar

143.

NINGUÉM PERDE POR INSISTIR NO AMOR

146.

ANA MARIA ANTUNES, JOSÉ SAAD, FÁBIO SAAD

Ninguém perde por insistir no amor
É árdua a luta, mas sempre valerá
Se rola uma lágrima num dia escuro
Temos a certeza que o sol virá

144.
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Olha pra mim, deixa eu falar
Que esse abraço faz minha alma voar

Que não se cansa de remar
Espuma e luz minha esperança
Cantar nas águas do Andirá
Espuma e luz minha esperança
Cantar nas águas do Andirá

Mundo-escola, sob o Bem toda a vida evolui
Contra o mal que se oculta, anjos-meninos são
livres para escolher… Todos têm o seu destino,
e o seu tempo de chegar

Bendita esfera da vida, universidade da paz

VINÍICIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Vento e verão sol, silêncio.
Sinto vontade de cantar
Nuvens alvíssimas no tempo
Imóveis dançam de par

É a força que nos criou
Que insiste em nossa felicidade
Não vamos ficar pelo meio do caminho
É hora de fazer o coração brilhar

Mundo-escola, teus grãos maduros já vão
germinar pela aprendida humildade, na rotaçãotranslação do amor tu serás…

NÓS

Olha pra mim, vou te dizer
O quanto eu gosto de estar junto a você

Mundo-escola, teu endereço é o Sistema Solar
Orbe Terceiro és nave, de águas e terras e
fogos e ares e homens

A Mão Divina vem segar e quebrar bezerros de
ouro… E após prantos de redenção haverá um
verdadeiro altar Dentro de nós, Terra a
regenerar

145.

MARCELO CLÁUDIO

NOITE IGUAL

JAMES WULISSES MAROTTA

Noite igual nunca haverá neste mundo
E o céu não brilhará outra vez igual
Dia de festa sideral
Anjos cantando é natal
Nasceu o Cristo, o Mestre Irmão
Para mostrar que no coração
Há um lugar para todo irmão
Sem cor, sem raça, sem distinção
Te damos graças ó Mestre Irmão
Por nascer em nós a cada dia
E vem junto com o sol,
Trazendo a paz, a esperança
De ver outra noite

(ANEXO)

NOSSO LEMA
VÍTOR DE SÁ

Eu vou partir pra um mundo bom, Sem brigas,
guerras, desolações
A vida é um dom, que cultivaremos em paz
E o amor será nosso lema
Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz
Em épocas longínquas
De um passado que ficou pra trás
Nada mais vai frear a vontade de alterar
Os rumos dessa estrada,
Conduzir-nos todos ao amor
E paz será nosso lema
A vida é bem melhor, Quando olhamos pra
dentro de nossos corações
Trazendo o perdão e a esperança
Compreensão será nosso lema
(REFRÃO)
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NOVA GERAÇÃO

149.

ROGÉRIO, BH

Dê um sorriso e abra o seu coração
Um mundo novo irá chegar
As luzes da cidade iluminam nosso ser
Fazendo em nós, novo amanhecer
Existe uma vida para renascer
A nossa ainda é cheia de paixões
Ainda existirá
Momentos só de paz
E tudo então será bem melhor
Vamos viver cheios de amor
Vamos tirar os espinhos agora
Vamos viver cheios de amor
Para mais tarde colher a flor
E no calor de cada ser humano
Floresce uma força interior
Os frutos são sementes
Semeando a geração
A geração do amor

148.

NOVOS ARES
DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO.

Gotas de chuva que enchem um mar
Flores molhadas de um outono a passar
Frutos maduros... é tempo de amar
Foi-se a noite, é o fim da escuridão (é tempo de
amar...) Pra iluminar, pra encher seu coração
Foi-se a noite, é o fim da escuridão...
pra encher seu coração
Um novo momento que brilha no ar
A vida é movimento latente a se encontrar
Corações prontos... pra o bem praticar
Deixe o mal, deixe a tristeza e a solidão (pra o
bem praticar...)
Pra viver nova estação, pra melhorar
Deixe o mal, deixe a tristeza e a solidão... pra
melhorar
Com pequenas maravilhas,
O bem o mundo vai mudar
Será tempo de amar, de felicidade no ar
Com pequenas maravilhas,
O bem o mundo vai mudar...
Será tempo de amar

NOVOS HORIZONTES
VINÍICIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Maná de Deus que alimenta nossos corações
Têxteis lãs
Que acobertam nossas frágeis emoções
Proteção divina, amparo rumo a luz
Seleção altiva que a todos conduz
Ao que há por vir
No equinócio de amor
Tempos de paz, ver no horizonte o sol se pôr
É um idílio capaz da alma modificar
Trabalho assaz que nos leva a caminhar
E o amor celeste, Aurora terrestre
A espera do nosso agir, pois há de vir...

150.

O BARQUINHO
MOISÉS LUNA

Dentre tantos mares estamos nós a navegar
No oceano da existência
E a vela sempre soprar
O mar agita, o vento sopra
E o barquinho vai seguindo o seu caminho
Balança prá lá e balança prá cá
Segura firme neste remo
E depois da tempestade o tempo faz-se sereno
O mar agita, o vento sopra
O barquinho vai seguindo o seu caminho
Acordar o Cristo que dorme em mim
Para orientar meus remos
Em direção a ilha do amor
Desembarcar com um sorriso e os olhos
brilhantes
De tanta alegria por mais uma conquista
no campo da vida
O mar agita, o vento sopra
E o barquinho vai seguindo o seu caminho

151.

O DOM DE PROSPERAR
DENIS SOARES

Na canção que vem do coração
Sinto o amor vibrar em emoção
Calor, um sol por dentro a esquentar
Forte é a união que está a se pensar
Sinto vibrar e iluminar
No mais que eu insista querer e me esforçar
Forte em mim se faz a presença
Não fica longe de toda a união
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É que dentro me envolvo em um sonho bom
Relembrando a montanha que grande se
ergueu… Ando firme, caminho e dou minhas
mãos… Abro os braços e estico, alcanço o dom
De prosperar a bom bondade que faz...
…dar asas, asas pra voar
…dar pernas, pernas pra subir
…dar braços, braços pra alcançar
…dar mente, mente pra criar
…dar asas, asas pra voar
De prosperar...

De Assis veio um homem, Francisco o seu nome…
Era rico e jovem, pertencia ao mundo
Ele porém ouviu o chamado do Cristo e então
Despiu o velho, vestiu o novo
Viveu o Evangelho do Nosso Senhor
Simples e humilde a alegria espalhava
Com seu olhar consolava
Nobre, pobre, bicho, a todos chamava irmão,
Reverenciava toda a Criação
Sem posses sem nada, tinha tudo
Alma iluminada às trevas trouxe luz
A luz simples, da palavra de Jesus, a luz simples

O TIMONEIRO DA LUZ

152.

O ESPÍRITO (ANEXO)

156.

153.

O ESSENCIAL

Como pode o homem não saber amar
E não crer que vale a pena perdoar
Como pode o homem ser um vencedor
Se não vence a si em primeiro lugar

TARCÍZIO FRANCISCO

Toda magia do amor está no próprio ser
Em acordar e ver o dia nascer
Pensando num bem num mundo feliz
O essencial à vida é a sabedoria
Para conduzi-la fazer de cada dia
Um dia de paz, um dia feliz
Todo bem que se possa fazer
Se deve fazer sem hesitação
Dar sem pensar em receber
O amor sempre presente em cada coração
Esse caminho leva o homem que busca a
verdade
A encontrar paz, a fraternidade
Ajuda a construir um mundo mais irmão
Mais irmão a fraternidade
Ajuda a construir um mundo mais irmão

154.

O EXEMPLO DO SOL

Olhe pro céu comece a crer
Que vale a pena aqui viver
O sol ensina o renascer
Da esperança de se viver
Siga o exemplo do sol
Ele é vida, é a força maior
Que vem de Deus
Deus é o sol no coração
De quem ficou na escuridão
Jamais devemos parar no tempo
Deus deu o sol como um exemplo

155.

O HOMEM DE ASSIS

RONALDO TAVARES

Todos temos um caminho para escolher
E nem sempre escolhemos o melhor
Mas Deus não quer nos ver sofrendo em ocasião
De um erro que sabemos não ser bom
Por isso se soubermos discernir com precisão
O trabalho é seu perdão
Quando vejo um barquinho de papel
Penso como é frágil vê-lo sobre o mar
Mas quando penso em Jesus na sua condução
Logo vejo um transatlântico zarpar
Eu me sinto esse barquinho a navegar
Descobrindo coisas sobre a terra e o mar
Mas eu preciso mesmo é descobrir meu coração,
equilibrando o sentimento e a razão
Eu peço sempre a Jesus que me oriente a
condução através da oração
Quando minha prece então ecoa pelo ar
Sinto uma leveza que pareço flutuar
E quando junto dos meus olhos
Vejo os teus a me guiar
E me entrego a você Jesus
Eu vejo a luz do teu olhar
Que me ilumina e me consola sempre...
Quando minha prece então ecoa pelo ar
Sinto uma leveza que pareço flutuar
E quando junto dos meus olhos
Vejo os teus a me guiar
E me entrego a você Jesus
Eu vejo a luz do teu olhar que diz
Que me ama e me conduz pra ser feliz
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O VASO ESCOLHIDO

159.

MOISÉS LUNA, TIM

No deserto das incompreensões
O Amor de Deus a nos chamar
A levantar das lutas humanas
E enxugar lágrimas de um mundo afã.
Em Damasco num portal de luz
O inolvidável tecelão
Vai se encantar com a Visão Celeste
Se curvar ante o seu Mestre, Se ofuscar com a
Luz Amiga… E entender a razão da vida, enfim.
Palavra em harmonia
Canções maestramente entoadas
Por anjos de esferas sublimadas
Ao Clarão que ofusca o brilho do sol
Compadecido, inspirado, amável:
_Percorre os caminhos
Acalma os gemidos dos aflitos
De todos irmãos pequeninos
Dos sedentos de Deus, de amor
Pois tu és o meu vaso escolhido.
Necessário se faz amar
Renovar-se no entendimento
Necessário é trabalhar
Ser fiel no pouco e no muito
Necessário é esperar
A esperança é companheira
Necessário é perdoar
O amor mais puro se doa

158.

OH DEUS AQUI VIEMOS

Oh Deus aqui viemos te adorar
Trazendo humildemente o nosso amor
E para as esperanças renovar
Como renova o sol as flores
Na primavera vêm as rosas
Sagradas, puras, perfumosas
Tu Deus que fazes estas rosas
Sagrado faze o nosso amor
Oh Deus senhor protege nossa união
É símbolo eternal de puro amor
Tu fonte de alegria e devoção
Livre estas vidas de temores
No outono vem os lindos lírios
A flor perfeita dos idílios
Tu Deus que aperfeiçoastes os lírios
Perfeito faze o nosso amor

OLHA SÓ VOCÊ

162.

DENIS SOARES

Olha só você... com esse brilho em seu olhar
A pensar... o ideal é fraternizar
Sempre a cantar... nos unimos a contemplar
Todo o bem que nos chama a colaborar
Basta aproveitar uma chance não vai faltar
Pra tentar bem viver e um abraço dar
Vamos todos lá os amigos sempre a buscar
Nosso dom sempre é hora de exercitar
Sempre felizes podemos estar
Sempre há para trabalhar
Com nossos amigos é bom caminhar
Poder rir e chorar
E é nesse passo que vamos crescer
E em outros corações plantar
Essa semente que em nós já brotou
Agora é só semear

160.

OPÇÃO DE AMAR
RODRIGO ALMEIDA

Todas as vezes que sinto um vazio em mim
Tento achar mil maneiras de te encontrar
Há muitas formas no mundo em que você vem
Basta um momento, me encontro, e lhe
encontro também
É só procurar no esforço em busca do bem
Há opções de trabalho em tudo o que há
O vôo tranqüilo dos pássaros sobre o mar
Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar
E não há no amor… Dor ao lutar
São como flores perfeitas que envolvem o
jardim , antes deserto, o trabalho fez tudo florir
Posso plantar as sementes em tudo o que há
De todas as coisas no mundo eu escolho amar
Pois não há no amor… Dor ao lutar
Iluminando vem… Pra me envolver
Eu posso ver a luz… A me guiar
E pra seguir Jesus… É só amar

161.

ORA E CONFIA
ALEXANDRE AMORIM

Vê irmão, que cintila lá no céu: O amor do Pai
E em oração agradece a vida, E confia...
Meu irmão, que a luz virá
Em resposta à tua solidão
Revigorar teu coração
Vê irmão... Revigorar teu coração
Que a luz virá revigorar teu coração
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ORAÇÃO SÃO FRANCISCO

164.

ALEXANDRE AMORIM

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz
Onde houver ódio que eu leve o amor
Onde houver ofensa que eu leve o perdão
Onde houver discordia que eu leve a união
Onde houver dúvida 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 a alegria
Onde houver trevas que eu leve a luz
Oh Mestre fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois é dando que se recebe
È perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.

163.

ORAR

VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Pólen de luz, que vai gerar o amor
Gerar o amor…

OUTRO TOM
DENIS SOARES

O vento que me toca é um breve anunciar
De um dia que já vai findando
De um novo começar
As amarguras do passado vem me consultar
E eu vejo que já não mais posso
O passo obstar
Meu coração…
Só quer ser um cadinho de amor e paz
De vida renovada, porto em outro cais
De crença e temperança, pra não cair mais…
para encontrar Jesus
O ar de confiança que me chega vem mostrar
Que eu o que eu quiser ver neste mundo
Eu mesmo devo buscar
A harmonia plena poderá se confirmar
Se cada um de nós a própria parte abraçar
O que me dá
Uma visão tão bela de um mundo bom
Em que eu mais colaboro, sôo em outro tom
De solidariedade, amor bem maior
Sinto me transformar

A oração, é brisa que acalma a dor
Acalma a dor

165.

É elevar
O meu pensar
Vibrar
Na busca de encontrar
A harmonia
Sintonizar
Estar com Deus
Deixar o amor se espalhar
Por todo lugar

Nem se eu pudesse ter e o por do sol
A lua ou as estrelas toda a natureza
Nem que eu tivesse todo o ouro
E não tivesse um amigo nada teria

Buscar a paz
E confiar
Que a vida não tem fim
Que não tem fim
Resignar
Compreender
Olhar pra si, dentro de si
REFRÃO

PARA SEMPRE EM MEU CORAÇÃO
WILLI DE BARROS

Pois quando eu começasse a me sentir sozinho
Quem é que me consolaria?
Mas Deus é bom botou você em meu caminho
Pra que não falte a alegria
Você vai estar para sempre dentro do meu
coração
Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar
essa canção
Nem se eu soubesse muitas palavras
Nem se eu as transformasse em poesia
Não diria tudo o que há pra dizer
A inspiração de certo faltaria
Mas se algum dia me faltar o seu abraço
Não será triste a saudade
Pois sei que nos encontraremos no espaço
Meu amigo de verdade
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PARNASO DE ALÉM TÚMULO

169.

JOÃO DE DEUS, TIM.

Além do túmulo, o espírito canta, inda canta
Seus ideais de paz, de amor e de luz
No ditoso país onde Jesus
Impera com bondade sacrossanta
Nessas mansões, a lira levanta, se levanta
Glorificando o amor que em Deus transluz
Para o bem exalçar que nos conduz
À divina alegria pura e santa
Nessa castália eterna
Da harmonia transborda, A luz excelsa da
poesia
Que a Terra toda inunda de esplendor
Hinos das esperanças espargindo sobre os
homens, tornando-os mais unidos
Na ascensão para o belo e para o amor

167.

PASSARINHO AZUL

MARCELO CLÁUDIO

Um dia eu vi um passarinho azul
Que prá dentro de mim voou e se aninhou
E em grande amor se transformou...
Por seus olhos vi mais luz, por seus ouvidos eu
mais ouvi
Por seu canto afinei o meu sorriso
E com suas asas azuis, voei, ei, ei, ei...
Você que é um passarinho azul, será que foi
você
Que em mim se aninhou e em amor se
transformou…
Será que foi você, será ah ah ah...

168.

PASSOS EM COMUNHÃO

HELDER DA ROCHA

Gerados pelo amor e gravado em nós
O caminho que é luz
E que vai se manter, brilhar, crescer.
Se houver passos em comunhão
Reencontros na evolução
Para reconciliação
Nos laços de amor.
Que almas unirá
Com o dom de ser pai, ser mãe
Ser filho, filha.

PAULO DE TARSO

171.

LUIZ RICARDO

Foste um guerreiro valente
Foste um combatente no reino do amor
Foste um servo fiel, foste além dos deveres
Para com teu senhor
Nunca buscastes no mundo
O aplauso dos homens a glória fugaz
Tudo deixou na Terra
E saístes em busca de reino de paz
Viste a luz no deserto
Ouviste o chamado do Cristo Jesus
Nunca provaste o medoNunca tua alma tombou
Resistindo e sofrendo cumpriste a missão
que o Senhor te legou
E hoje tu és uma lição para todo aquele que
quer ser cristão
E no reino de Jesus sua vida é estrela, roteiro
de luz… é necessário viver, combater o bom
combate que vai nos salvar… é necessário
calar nossa voz para que o Cristo possa falar…

170.

PEDRO

GLADSTON, TIM.

Vem que eu te farei um pescador de homens
Se perseverares serás Cefas, Pedra
E onde a agonia do vazio medra
Frutificarás a mitigar a fome
Quero ir contigo mas receio as águas
Temo afundar enquanto vais andando
Se no Horto já pressentes tuas chagas
Eu, Tiago e João ao chão, em sono
Como não bastasse, eis-me a ferir
Um soldado que te traz voz de prisão
Sou pequena ovelha, atemorizada
Balindo negação
Volvo à vida e tomo pela tua mão
Crê, te levarei aonde não queiras ir
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas?

PELO MESTRE COM AMOR
WILLI DE BARROS

Há um jardineiro que planta jardins
Em outra terra com outra semente
Que cultiva suas flores em você e em mim
Que cuida de nós paciente
Esperando nossos brotos
Aguardando a primavera
Pois tem certeza que:
As nossas flores um dia irão nascer
Em paz vão florescer
E seu perfume vai se espalhar
E será festa em cada coração
Em que nascer a flor
Plantada pelo mestre com amo

172.

PENSANDO EM JESUS

Meu pensamento vou elevar
Nesse momento em Ti vou pensar
E uma prece vou fazer
Meu coração é todo de luz
Nesse momento, pensando em Jesus
E uma prece vou fazer

173.

PESCADOR

HENRIQUE ROMANIELO

Linha do sol raio anzol que me puxa
ao fundo do fogo do amor
Pesco a dor peixe maior que me pesa
me salvo por dentro com Jesus
Sou descobrimento,
Anjo em flor na luz do seu sustento
Sou deslumbramento
Lótus lilás, no céu do pensamento
Abre uma flor dentro da dor
minha chaga é chaga franciscana com Jesus

175.

PRA ENCONTRAR
SAULO ARAÚJO

Sinta em mim o calor do sol
Enternecendo os corações
Iluminando as multidões
Pense e mim como aquele rio
Calmo, profundo e maior
Alimentando o pescador
No perfume das flores, no peito cheio de amores
Busque-me no rubor da terra
No trabalho que prospera
Enriquecendo a mente sã
Encontre-me dentro de você
Cultive o bem viver, Fraternidade e união
Se quiser me encontrar é preciso mudar
Trabalhar com devoção amando o seu irmão

176.

PRA MELHORAR
ANDRÉ PIROLLA

O telefone toca, você não quer atender
A carta já chegou, você não quis abrir pra ler
O filme ta na tela, você não parou pra ver
A vida ta passando e você não quer viver
Pra melhorar, sintonizar o coração
Nas ondas do amor e da razão
Tem que estudar e praticar
Jesus ta nos chamando meu irmão
Nascendo e renascendo vou viajando a viver
Com a fé vou transportando as montanhas do
sofrer… Aproveitar as oportunidades pra valer
Pois quanto mais eu erro mais eu volto pra
aprender

Fera feroz voz do algoz
Sou a jaula e falo aos meus bichos de Jesus

177.

REFRÃO

O mundo perde um sonho por não querer amar
e vai então, como um sol sem luz
Ah, como a vida cresce e o canto faz-se mais
e a paz está com você Jesus agora, hoje e sempre

PORTO AMOR

E tu que és a rocha constrói a minha casa
No coração do irmão

174.

Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz
Não, eu não mereço essa distinção
Se depois do Mestre, Martírios são troféus
E as mãos que Ele tocou
Os pés que Ele lavou, apontarão os céus

Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar
Com Jesus no leme, não tememos esse mar
Não há tempestade, Não há vendaval
Nada que me impeça de chegar
Ao Porto Amor
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Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar
Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar
Não há tempestade, não há vendaval
Nada que me impeça de chegar
Ao Porto Amor

HUGUINHO, TIM.

PRESENTE PARA JESUS

Para se viver melhor, eu sei que é preciso
Ter você dentro de mim, agora, hoje, sempre
Renovar o amor irmão
Estar junto aos seus passos
É tua esta canção (3x)

18

MOFRA, Movimento da Fraternidade - Músicas, Hinos e Cifras
178.

PULSA EM NÓS

181.

DENIS SOARES E BRUNO NIGRI

Pensamentos em luz, Nuvem branda de amor
Que leva a Jesus, o Mestre, Mensageiro da paz
Corações em prece, Laço celestial
Que fortalecesse o passo, nessa trilha sem fim
Do infinito passar esferas ultrapassar
Além do céu e do mar
Muito além de cosmos e sóis
Mas tão perto de nós, Que sinto o teu pulsar
No coração, no coração
Quem dera eu tivesse asas pra contigo voar…
Cruzar com horizonte, terra, céu e mar

179.

QUANDO PENSO EM JESUS

WILII DE BARROS

Toda vez que eu penso em Jesus
Meu coração se acende no meu peito
Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a
minha mente e o meu corpo, pareço flutuar
quando penso em Jesus eu sinto paz
Quando penso em Jesus minha alma
Se perfuma numa doce vibração
Os meus pensamentos se transformam
E eu sinto que dentro do coração
Vai surgindo, vai crescendo
Um sentimento diferente e puro
Me enchendo, me elevando
Transcendendo todas as fronteiras
E o mundo inteiro é alegria
Colorido como uma manhã de sol
Quase grito de tanta felicidade
E o meu sorriso não demora a despontar
Quando penso em Jesus só quero amar

180.

QUANTA LUZ

CENYRA PINTO

Quanta luz neste ambiente
Descendo sobre nós
Vibrando em nossa mente
Quanta luz, quando assim em prece
Como a alma cresce aos olhos de Jesus
Quanta luz, pois em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração
Quanta luz, descendo sobre nós
Quanta luz, Quanta luz.

QUE QUERES QUE EU FAÇA
EDUARDO BARRETO

Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a
escuridão, a porta abrir e o amor brotar em flor
em cada coração. A vida transpirando plena em
formas naturais… E os homens cada vez mais
perto de seus ideais.
Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto
oferecer, a minha mão e a tua mão edificando a
comunhão.
E quando olhar, então, a tez da vida eu possa
ver mais brilho e menos fome, mais ventura em
cada ser. Urge saber como posso servir, retirar
as pedras do caminho...
Senhor, que queres que eu faça? Além de me
banhar nas águas da transformação?
Que queres que eu faça? Do amor que quer
romper as portas do meu coração?
Sonhando que possa varrer do mundo a face
escura da opressão.

182.

QUERO QUERO

AROLDO E ANA CLÁUDIA MENDONÇA

Quero ser como um girassol,
Sempre em busca da luz da manhã,
Quero, quero ser um rouxinol
A cantar sempre a brisa sem fim
Quero, quero ser feliz
Quero, quero todo o amor que há
Quero, quero ser um giz
A rabiscar, rabiscar, rabiscar
O mundo inteiro de amor!
Quero, quero plantar uma flor
Onde faltam as cores da paz
Quero ser um adulto no agir
E criança no modo de ser

183.
184.

RABI DA GALILÉIA (ANEXO)

GETÚLIO

RAMAS
GLADSTON, TIM.

Árvore cresceu de mudas mocidades
Seiva, nutriente, céu
Galhos são as mãos, ramagem de amizades
Flores no pomar, vergel
Juventude, terra culta
Em ti brotou um grão-semente
Da vontade de ser pão
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Frutifica maravilhas
Vence os desafios da estação
Que do teu chão nasçam brotos de luz
Para alimentar a todos nós

185.

RECADO A UM AMIGO

Ah eu te digo amigo
que na vida tudo é aprendizado
e que estamos caminhando para
conquistar o amor do nosso lado
e que em tudo existe a mão do senhor
a nos guiar para um futuro
mais cheio de paz e de luz
Ah eu te digo amigo que esta dor existe
Pra ser compreendida
E para que cresça bem mais
Em nosso ser verdade, paz, amor e vida
E que o caminho vezes se mostra
Difícil pra que percebamos
Outra forma de ser
Ah eu te digo amigo,
Não desista nunca de tentar chegar
pois a luz te guia e o amor te envolve
e o senhor está a te esperar
e seguindo a canção da esperança e da fé
da alegria iremos chegar
junto a Deus nosso pai

186.

RECONSTRÓI A TI MESMO
RODRIGO MARÇAL

Senhor,
Deixe que as flores do meu ser
Desabrochem do meu coração
Sei que essa força há de erguer
O amor em meio a multidão
Senhor,
Luto contra alguém que não sei quem sou
Por faltar fé em teu servidor
Peço que me ajude a amar
Desde a dor até o pôr-do-sol
Tenho a vontade de crescer
Desejo que o amor se espalhe em mim
Quero difundir a lei do Amor Universal
Quando a dor me encontrar
Peço ao amor o resignar
Quando a mágoa me atingir
Peço ao perdão que se faça em mim

Novo homem, palavra, tornou-se verbo
Reforma humana ficou mais perto
E o amor venceu na reconstrução
Da casa do Pai

187.

REENCONTRO

DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO

Hoje vi você voando no céu
Com um ar de quem procura alguém
Me lembrei que o nosso amor não tem
fronteiras… porque quando se gosta a gente
quer de qualquer maneira
Um clarão cobriu o céu
Que eu pensei que fosse me cegar
Mas com você tudo fica mais fácil como era de
se esperar
Mas agora tenho asas pra voar
Eu vou aonde eu quiser
Eu vou te procurar amigo
E vou ficar contigo pro que der e vier
Uma nuvem cobriu o céu
E o dia então escureceu
E de repente você desapareceu
Mas o meu coração e o seu
E este amor que não se esqueceu
E Novamente você me apareceu ...

188.

REGENERAÇÃO

Quero a luz de um novo alvorecer um amor
sincero
Quero um jeito novo de viver, perdoar e amar
Não ter vergonha de chorar
Quando a dor aparecer
Ter com quem contar
Quero me entregar
A luta de renovação
E na grandeza desse ato
Vencer a mim mesmo
Dominar meu passado
E cantar, sonhar, sentir
A enorme emoção
De sentir a comunhão
De um novo tempo, de um novo tempo
De um novo tempo
Regeneração
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189.

REGENERARTE
FABRÍCIO HENRIQUE

Arte expressão divina
Dela fizeram queda dor e pranto
Esqueceram seu encanto
Senhor, cante o evangelho em nós!
Eterna natureza e terna vibração
Chegada novidade, uma nova expressão
Fronteiras ultrapassa, conduz fontes dimensões
Liga do mais longe, Afinidades corações
Caiam estrelas dos planetas musicais
Desçam harmonias das esferas siderais
Cântico, agradeço, Pulsa regenerações
Façam dessa natureza novas interpretações
Acorde planeta por acordes de valor
Renova nova era, Sê bem vindo Deus Amor!
Refrão

190.

RENOVANDO AS ATITUDES
DENIS SOARES, SAULO ARAÚJO

Quando em sua trilha encontrar armadilhas que te
levam a tropeçar, Vê que és pequenino, tão frágil
como um menino, aprendendo a caminhar
Procure em seu ser viver sorrindo, poder vencer, e
os erros consertar, acenda sua luz, aprenda
sempre com Jesus pra poderes melhorar
O caminho para a evolução, nossas fraquezas e
virtudes e servir sempre com gratidão, renovando
as atitudes… Orar, orar, jamais desanimar
Orar vigiar, recomeçar
Busca a paz e sonha, voa livre, siga o vento, vida
é cor, verbo é amar… Quem ama aprimora tudo
aquilo que mora no ser a recordar
Trabalhando pra crescer, tudo de bom fazer
nascer, amarras aposentar… Um ser que é
renovado fica num instante pronto pro Evangelho
praticar

191.

RENOVAR

EMÍLIO PIERONI

Tem dias que passamos a sentir somos inúteis
prá nós mesmos, a tristeza invade nosso
sentimento abafando nosso canto de amor
Reviver momentos de paz é preciso.

Reacender a esperança no ser, o amor no
sentimento… Cada lágrima que brota, cada dor
que nos tortura… São momentos sublimes de
amor… De poder saudar nossa dívida com o
criador.
Renovar nossa vida é preciso
Renovar é somente amar
A morte chega feita aurora
Renovando como outrora
Pois o espírito na morte se renova...

192.

RESGATE

EDEN LIRA CASTELO BRANCO

Nas lembranças do passado,
Você está presente
Que bom ter te encontrado
Tudo está tão diferente
As mudanças nos separam
Diferenças indevidas
E a saudade é tanta
Só nos resta uma saída
Perdoa, desculpa… Me chame, me encontre
Releve, esqueça… Te amo, me abraça
E vem curtir meu sonho bom
Construir um mundo novo
Resgatar os bons momentos
Transformar as nossas vidas

193.

SABER E AMAR
DENIS SOARES

Amar... tarefa difícil, grande como o mar
Pra parar... as amarras do espírito a nos arrastar
Viver... segundo o preceito de amar o irmão
Saber... e com consciência fazer o perdão
O suplício da dor que incomoda e traz
Uma chance de ouvir os ensinos de paz
Jogar para trás o que houver de revés
O toque do Mestre a alcançar nossa tez
Ouvir... as palavras Divinas que emanam em luz
Corrigir... o ato impensado que à alma reduz
Pensar... na necessidade de a Lei conhecer
Agir... entender a Doutrina pra assim praticar
A grandeza da vida começa feliz
Um passo após outro, vamos caminhar
Com inteligência cumprir a missão
Carinho e amor em nosso coração!
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194.

SAÍDA

198.

DENIS

Que será melhor seguir? Os caminhos, muitos são
Ondas e desejos vãos tentam sempre distrair...
Mas que base firme então poderei eu encontrar?
Se quase em qualquer lugar armadilhas já estão...

SÊ
GLADSTON, TIM

Olha o mundo a tua volta
Mas não te esqueças de ti
Tens a força das árvores
A beleza das flores
A pureza das águas e muito mais ...

A saída assim parece de outra forma buscar
Sem pra só lá fora olhar
Um mundo que tanto padece
Vou de dentro retirar solução pra todo mundo
Busco o Cristo em um segundo e assim vou
encontrar

Tu tens a importância do sol
E o encanto da lua
A liberdade dos pássaros
O poder das sementes
A fluidez dos ventos e muito mais...

Prosseguindo em frente vou, tento me modificar
Velho homem transformar,
Alguém bem melhor já sou

Tu és mais que matéria,
Que atração e sensação
Que instinto e mecânica
Não ignores a força que nos faz especiais

Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal
Se o que existe é natural eu no Pai vou confiar

195.

SALMO 139

Senhor eu sei que tu me sondas sei também
que me conheces
Se me assento ou me levanto conheceis meus
pensamentos.
Quer deitado ou quer andando sabes todos os
meus passos
E antes que haja em mim palavras sei que em
tudo me conheces.
Senhor eu sei que tu me sondas [4x]
Deus tu me cercaste em volta, tua mão em mim
repousa
Tal ciência é grandiosa não alcanço de tão alta.
Se eu subo até o céu sei que ali também te
encontro
Se no abismo está minha cama sei que ali
também me amas.
REFRÃO

196.

SAUDADES DE CASA (ANEXO)

197.

SHEILLA (VIDE MUSICA Nº. 110)

MARCELO CLÁUDIO

Rega-te flor, acende-te sol
Fortalece-te tronco
Purifica-te água, liberta-te pássaro
Flui-te ó doce vento
Voa em ti, sê pelos seres
Sê deus prá eles, quanto Deus é para ti

199.

SÊDE PERFEITOS
VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

A força do mineral trouxe força para seguir
A beleza vegetal, sensibilidade a surgir
O instinto animal, sonda-me os sentimentos
A razão do hominal, mostra-me os
conhecimentos
Sede perfeitos, nos unindo junto a imensidão
Sede intensos, clareando a nova estação
Primavera de amor, Esplendor da flor, da paz
capaz, Jubileu da nova era
A paz capaz e que não uma quimera
A paz capaz de fazer com que a vida
Seja perfeita e unida
Seja a fé do sol que brilha
E acende a lua que ilumina a esperança
O sol e a lua, A lua e o sol
Fé, caminho… Capaz, jubileu da nova era…
Fé, caminho, farol… Fé, caminho, farol

DINAH LEMOS REIS
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200.

SEGUIR
RONALDO TAVARES, CÁSSIO FAJARDO.

Eu sei que um novo homem irá nascer
Assim que a dor te encontrar
Lá, do pântano que o orgulho construiu
O sol despertará a flor que aguarda germinar
Então, um novo horizonte irá surgir, assim que
procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar
O caminho que dará aonde sempre quis chegar
Amar mensagem que Jesus legou e a paz que
Ele deixou irão te acompanhar, vá!
É só você querer, é tudo que você precisa pra
recomeçar
Seguir, essa luz que me ilumina
Desse Cristo que me ensina, é a força que me
anima e faz com que a dor ímpia se transforme
em alegria
Fez-me compreender que a vida nos ensina
Sorrir, pra essa mão que te segura
Não duvide, ela é força que estrutura·.
Te iluminará, mesmo quando há noite escura
Abra o coração, deixe o amor entrar
Vá o campo de trabalho que Jesus
proporcionou, pode florescer, e você vai se
encontrar e voltar a ser feliz
(REFRÃO)

201.

SEMEADOR (ANEXO)

202.

SEMEADORES
TONINHO SILVA

Nosso impulso de inovação
Enche a vida de emoção
A juventude espírita segue cantando assim
Sempre amigos cativando mais alguém
Sempre juntos nessa geração do bem
Sempre jovens construindo nosso lar
Sempre unidos para a vida transformar

204.

SENHOR DAS ESTRELAS
GLADSTON, TIM.

Coração de luz, estrela ao peito
Corpo transfigurado em constelação
Pés singelos, joelhos ao chão
No lava-pés aos pescadores de ilusão

O que fizemos? O que fizemos?
Trespassamos o coração, Perfuramos os pés e
as mãos… Surramos os olhos …
Espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a
voz do Senhor das Estrelas

206.

Essa energia que pulsa em nós
Segue o farol que nos guia a Deus
É o Evangelho do irmão maior
Medianeiro do pai

Às vezes você chora uma lágrima
A saudade lhe invade no breve momento
Em que você sonhou um sonho, um sonho tão
bonito como você.
Deixe o ontem prá depois, pro amanhã
Deixe que a paz lhe invada o coração
Viva o belo, viva o amor chorar porque.

208.

Outra luz é preciso acender
Para aquele que quer compreender
Que viveremos para sempre
Eu ouvi teus desejos de te melhor
É o instante em que deves começar

RONNIE. TIM

Às vezes você fica tão infeliz
Esquece do tempo, o tempo em que corríamos
Entre as flores do jardim uma criança meiga e
feliz.

Fronte de anjo, alteia a virtude captando as
divinas revelações… Voz sublime, harmonia
ensinando o inolvidável às multidões
De Ti emanam místicas virtudes
Quando Tua boca se abre Senhor das Estrelas

205.

SENTIMENTOS (ANEXO)

EMÍLIO PIERONI, SANDRA ASSUMPÇÃO

SERMÃO DO MONTE
JOÃO LÚCIO

No alto da montanha, com o povo a escutar,
falava Jesus de amor, verdades vão ficar
Dizia da caridade, da fé e esperança
Para termos simplicidade, como o olhar de uma
criança
Olhem os lírios, olhem os pássaros a voar
Como se pode amar sem a fé a nos guiar
Quando teu céu estiver sem estrelas
E os teus olhos a chorar, não estás sozinho…
Boa Nova é tempo de amar
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211.

EMÍLIO PIERONI

Sinta o perdão do coração pense no plantio da
semente… A semente do amor, crescendo,
desenvolvendo, te envolvendo…
Será feliz… será muito feliz

Força do perdão, lição derradeira coroando um
Evangelho de morte em luz…
Questão de tempo, o tempo da paz
Que vibrou nas Oliveiras e fulgurou na cruz…

SEMPRE JOVENS

SERÁ FELIZ

O que divisam esses olhos límpidos
Que revelam céus na terra e anjos nas feras?
O que plasmaram essas mãos perfeitas
Que elevam os caídos e curam feridas?

Olhe pelos filhos que te confiei
Em teus braços buscarão o meu convívio
Veja são aqueles dos quais te falei
Quando à noite, em preces me buscavas
Quantos homens de bem se fará
Não se pode outra chance esperar
É o momento propício para semear

203.

207.

SIMPLES E BELO

Olhe o céu azul e lindas nuvens a passar
Como é belo o vento na folhagem a balançar
Deixe que a natura possa sempre te envolver
Reflita neste imenso amor e Deus que faz crescer
Seja simples e belo… Seja simples e belo
Como a natureza a cantar luz

209.
210.

SORRIR (ANEXO)

EMÍLIO PIERONI

SOU UM ESPÍRITO

DENIS SOARES

Na tentativa de no mundo eu me entender
É mais segura se mais longe eu enxergar
Se eu buscar com acuidade perceber
Que eu não sou só isso aqui…
Há muito por trás das cortinas, desse véu
Que me explica, me define bem melhor
E eu não me culpo se não sou como pensei
Pois sou obra da ação de Deus

SUBLIME (ANEXO)
ISMAEL

212.

SÚPLICA A JESUS

Jesus no silêncio da prece
Teus irmãos por ti pedem paz
Pra aliviar um pouco as aflições
Senhor, enxugai nosso pranto
Precisamos do seu amor… E sentir sua
presença envolver nossos corações… Por isso
vem… Jesus…
E ir ao seu encontro, queremos te seguir
E afastar o mal da Terra
Acabar de vez com a guerra
E caminharmos juntos rumo a luz

213.

SÚPLICA DE UM GALHO

LÚCIO DE ABREU, TIM

Sou um galho assustado decepado de uma
árvore frondosa que enfeitava o jardim de
mansão rica e formosa
Não sei o porque da violência nem falo do susto
ou da minha dor, apenas trago nas fibras
sensíveis uma súplica de amor
Na ânsia de fincar raízes o solo fértil eu possa
encontrar… Para flores e frutos só tu sabes, a
vida eu volte a doar
Mas se por tua vontade minha polpa se esgotar
Permita que eu apodreça tornando o solo a
fertilizar
Alimentarei os vermes bem sei misturado ao
lixo abundante, Minha seiva húmus se tornará
novo verde surgirá Iluminado e vibrante
E as sementes novas saltando alegres das
mãos do semeador, serão da mãe natureza a
resposta a vida renovada a bênção do criador

Sou um espírito que anda
Pelo universo a procurar
O pai me deu a vida, pra eu me melhorar
Sou um espírito e sempre
Busco aprender, me educar
Agradeço porque existo, por poder lutar
Nesta trilha que eleva, que me faz poder amar
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214.

TEMPO DE BRINCAR

216.

DENIS SOARES, BRUNO NIGRI

Hoje busquei lembranças daquele tempo
passado… Guardadas estão em meu coração
Vi surgindo em seu rosto um sorriso singelo
Aquele abraço apertado fez-me de novo sorrir
Surgiu a esperança de uma nova vida
Deixamos de ser crianças e buscamos a subida
Mas essa saudade gosta de maltratar
Enfrento a realidade e então começo a cantar
Saudade não vá embora não
Deixe me só recordar
Saudade não vá embora não
Não deixe o tempo passar
Saudade não vá embora não
Era tempo de brincar

215.

TEMPO DE RENASCER

JULIO ADRIANO, WILLI DE BARROS

Navegante sem rumo viajo nas cordas deste
violão… É um dó, é um ré, é um lá é um tal de
cantar… As histórias de minha vida …
Houve um tempo de chorar, de derrubar
Houve um tempo de me perder, de rasgar e
prantear
Onde espalhei pedras, e sofri a dor maior da
solidão… É um dó, é um ré, é um lá é um tal de
cantar… As histórias de minha vida …
Houve um tempo de chorar, de derrubar
Houve um tempo de me perder, de rasgar e
prantear…
Mas hoje é tempo de descobrir, de sorrir e
saltar e de ajuntar as pedras, tempo de se
abraçar hoje é tempo de cantar, pois a
descoberta maior eu a fiz dentro de mim no
mandamento maior, de um jovem nazareno
Amar, amar, amar sonhar, sonhar, sonhar
Viver, viver e renascer

TEMPO DOMINÓ

218.

WILLI DE BARROS

Na brisa da manhã um perfume
Anuncia a primavera
Nos campos pela chão entre as flores
Paciente a semente espera
Na vida há um desafio
O despertar da consciência
O Dominó do tempo cai
A vida quer seqüência
Na linha do Horizonte o vermelho
Dá conta do verão chegando
Entre as rochas as ondas morrem
Em areia vão se transformando
Na vida há um desafio...
Com as primeiras folhas que caem
O outono vem se aproximando
As aves escondidas nos ninhos
Sob os ovos que estão chocando
Na vida há um desafio...
As folhas que morreram no inverno
Escondem algo sob Terra
Uma semente está sonhando
Aguardando a primavera
Na vida há um desafio...

217.

TERAPIA DO ABRAÇO
RODRIGO, SP

Essa é a novidade que eu trago pra você
Simples, muito fácil, não me canso de fazer
Todo dia, eu não paro, não tem hora, nem lugar
Terapia do abraço, vamos todos começar
Pegue seu irmão ao lado e comece a praticar
A terapia do abraço
Primeiro estenda os braços,
Não tenha medo, não!
Olhe para o lado e abrace seu irmão
Na terapia do abraço, na terapia do abraço
Pegue seu irmão ao lado e comece a praticar
A terapia do abraço
Quando a gente se abraça fabulosa sensação
As nuvens se dissipam e acaba a escuridão
Os dias impossíveis mais felizes vão ficar
Então não perca tempo, venha logo me abraçar
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TERNURA (ANEXO)

222.

MARCELO CLÁUDIO

219.

TERRA ENCANTADA

DENIS SOARES E JONATAS LÚCIO

Pétalas e flores, belas de um jardim
Terra encantada, sorriu então pra mim
Com vida muito meiga e um doce no olhar
Tudo em ti, belo pronto pra se amar...
Se sou pássaro, quero voar nas estrelas...
E tocar o topo dessa alma que me encanta...
Se vivo pro tempo, voando feliz ao léu...
Não é preciso crescer
da vida..
O vento me faz ver calor
vida em forma de amor...

TRILHA
TONY , CAMPINAS

para ser um filhote
orvalhando a

No pensar navego de volta prá casa...
Em busca de paz acalanta o coração
Se sou pássaro, quero voar além do
pensamento Se vivo pro tempo, voando feliz ao
léu.

220.

TERRA MÃE (ANEXO)

221.

TRÊS HORAS

TONY, CAMPINAS

GLADSTON LAGE, TIM.

Primeira hora: troa a trombeta
Olho por olho é a Lei
Toda justiça se fez pela clava de Moisés
Deus é um, Deus é o único Pastor que nos guia
Nada nos faltará…
Segunda hora: Clarins, Serafins
Murmúrios de bem enfestam Belém
Eis a Luz na manjedoura
É o amor de Jesus que vem de Deus-Pai
Ninguém se perderá…
Terceira hora: é paz na terra
Sabedoria e amor, o homem já se fez senhor
Todo véu se descortina
Ressurgindo em cada espírito
A vida da vida de Deus e para Deus
O amor vencerá…

Eu andando na trilha, no fio da navalha
Vejo cintilar...
Nas águas de um rio vou me refrescar
Feito mururé, uapé, pavuá...
O som, tambores e pássaros
O orvalho nas folhas e um cheiro no ar...
Da mata, de um lírio, dançando no brejo
E no horizonte o sol se levanta e há tanta
poesia no ar...
Que lindo ver... o encontro entre o céu e o mar
Ver a onda quebrar
E surgir, uma estrela em seu coração
Ser feliz, é prá isso que eu nasci: Ser feliz…

223.

UM DIA

Um dia, eu sei... Que o mundo há de sentir...
Que assim não pode ser
Sem amor e sem paz
Sonhar, sorrir... Pensar num mundo bom
É ser uma criancinha e brincar e ser feliz
Deixai vir a mim as criancinhas
Porque delas é o reino dos céus
Deixai vir a mim as criancinhas
Porque delas é o reino dos céus
Porque delas é o reino dos céus

224.

UM NOVO AMANHECER

MARCOS BOLIVAR

Quando uma luz se acender
A esperança irá de novo
Iluminar nossos caminhos
Quando a porta se abrir
Uma estrela irá brilhar no céu
E anunciar uma nova era
E todo amor que anda guardado
Vai até em nossos corações
E Ver nascer um novo tempo
E todo calor dos nossos corpos livres
Celebrando em fim a paz
Vai despertar um novo amanhecer
(Vai despertar um novo amanhecer)
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225.

UMA PRECE

228.

WILLI DE BARROS E JOÃO BOSCO

Poderosa águia que há no alto do totem
Dai-me tuas asas me ensina a voar, cruzar os
horizontes vencer montes e mares, com a luz
do saber, pela virtude de amar
Com tua força tamanha oh urso me ajude a
derrubar as barreiras da vida que eu venha a
encontrar…
E eu venho pedir a ti oh tartaruga que o totem
estás a sustentar, dai-me tua certeza de um dia
poder chegar
A ver-te nas asas da águia, na força do urso
Em todas as coisas criadas por ti
Eleva minh'alma, me faz tão perfeito, me leva a
saber que estás dentro de mim
Oh Pai Nosso que estás nos céus
Santificado seja o seu nome em favor de todos
nós (oh oh oh oh oh oh)…

226.

VEM AMAR

WILLI DE BARROS

Nasce o sol, o dia já vai começar
A natureza canta, alegre a te chamar vem, vem
fazer brilhar a luz que existe em você
Iluminando em volta quando o sol se pôr
fecundando a terra, semeando amor
Vem, vem seguir o irmão Jesus vem caminhar
Com a verdade, vem viver…
Vem amar, amar, amar, amar
Belas aves brancas voam pelo ar
Outrora como nós também a caminhar
Vem colorir o azul do céu que existe em você…
Nessa estrada longa tanta gente vai
Numa viagem eterna pra chegar ao Pai
Vem, vem e segue o exemplo. irmão
Vem, vem voar mais alto então
Vem amar, amar, amar, amar.

227.

VEM (ANEXO)

GETÚLIO, JAIR SOARES

VENTO E LUZ

230.

JOÉLSON QUEIROZ

Ouça o vento na folhagem
Sinta a luz do sol e lua
Pra viver em paz na terra
Temos que tentar sorrir e não
Ligar mais pra tristeza
No caminho sempre há pedras

VERBOS

O espírito sopra onde quer mais sutil que o ar
Sopra o vento, pensamento, na linguagem
articulada… E abrindo a boca di...zes, dizes...
O poema, a balada, no consolo aos infelizes
A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos

Não sentir mais o abandono
Reunir e cantar pra Jesus

Um por dois, um por dez um por cem
Dá aos outros palavras de bem
O Evangelho é o compêndio do silêncio do
ensino e da paz e abrindo a boca dizes,…

E o sol conduz à paz e a ser feliz
Sem ter por que
Sentir mais que o vento e a luz...
Jesus...

O poema, a balada, no consolo aos infelizes
A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos
Tu escolhes os elementos, elabora sentimentos
Alfa e Omega dos atos, Alfa e Omega dos atos

229.

VENTOS DE MUDANÇA

Quando os caminhos estão perdidos
Os olhos em lágrimas
As vozes do coração se calam
Uma rosa se abre o coração
E eu consigo caminhar
Caminho sempre para te encontrar
Mas você está em mim
E eu consigo caminhar
E quando olho com amor
A dor se faz em luz
E você está aqui
E eu consigo caminhar
E quando olho com amor
Ventos de mudança
O espiritismo é a luz
Que nasceu do coração
Nosso roteiro de evolução
Paz e luz, amor e vida
Assim eu posso caminhar
Caminho sempre pra te encontrar

232.

GLADSTON LAGE, TIM

O espírito sopra onde quer...
Alfa e Omega dos atos
Um por dois, um por dez, um por cem...
Alfa e Omega dos atos

231.

VESTES DO AMOR

GLADSTON LAGE, TIM

Quem me tocou? Pois eu senti saindo de mim
uma virtude, Em meio à multidão
Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei
buscando saúde e logo meu sangue estancou
Quem me tocou? Quem me curou?
A esperança nos liga ao céu
Toque divino nas vestes do amor
A ternura é o orvalho ao sedento viajor
O sol da escuta é o agasalho
A quem precisa de calor
Vai em paz minha irmã , foi a tua fé que te
salvou... Foi a tua fé que te salvou...

VIAGEM ASTRAL
VINÍCIUS COSTA E RODRIGO ALMEIDA

Sol de domingo, acordo e sinto
Meu coração vibra em luz
Reluz, oh! Luz...
É fim de tarde… Já anoiteceu
Na noite vem o luar… Reluz, lua...
Me leva… Eu quero sentir esse amor no meu
peito outra vez… Me leva
Vou voar, me encontrar com as estrelas no
infinito… Vou buscar me sentir… Vou amar
Se as aves seguem a direção acoberto a
solidão… Vou voar… Me encontrar… Vou
amar

233.

VIAJANTE DO UNIVERSO
DENIS SOARES, JONATAS LÚCIO

Uma borboleta adentrou minha janela
Mostrando que lá fora vida é azul e bela
O azul do infinito o céu sem escuridão
Um brilho no olhar conquista um coração
Vou voar no infinito, tornar-me um cometa...
Sentir a Via Láctea, na ponta dos dedos...
Eu sou filho da luz, mereço o Universo
O fruto que me seduz...
Deixe perfumar você merece sim
O amigo é uma flor a mais cara do seu jardim
Ontem uma ave rara tocou-me com muito amor
A planta da vida é cara a amizade meu beijaflor
(REFRÃO)
Somos filhos do Sol, em busca de perfeição
Felicidade é prá quem se entrega…
A amizade é o amor em evolução

234.

VIDA PRIMAVERIL (ANEXO)
ADRIANO ALVES

A doutrina está aqui
E eu consigo caminhar
E quando olho com amor
A dor se faz em luz
E você está aqui
E eu consigo caminhar
E quando olho com amor
Ventos de mudança
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VIRTUDE E NÓS

235.

237.

VÔO
MAURÍCIO E OSCAR

239.

ZUM,ZUM
GLADSTON, TIM.

De tanto se negar à luz
A gente se cansou demais
Agora é hora, é tempo de se unir
Já sabemos onde ir
Já podemos te seguir

Talvez, um dia a gente possa navegar num
mar (um grande mar)

Zune o vento, Zumbe a abelha
Bale a ovelha, Trina o rouxinol
Rumoreja o regato, Acalora e clareia o sol

De luz e cor, e ser a esperança de um
amanhecer (amanhecer)

Cultivando as virtudes se colhem alegrias
E a tua mensagem é a luz que nos guia
Cultivando as virtudes se plantam esperanças
Quem tem tal coragem nunca se cansa

Olhar o céu, e ver que o universo é sempre
um grande mar…
Provar que as estrelas sempre vão brilhar

Aprenda na escola, não perca a hora
Vá construindo o saber
Pois da forjaria à padaria
Todo trabalho faz bem

E as coisas boas que fizermos
Vão gerar depois, gerar depois
A paz, a paz, a paz, a paz (2x)

E ser livre, voar
Livre, voar
Livre… e voar
Cruzar o azul, em busca de um lugar onde
raie o sol (o sol)…

236.

VOCÊ ME CLAREIA

MOACYR RAMOS

Minha luz, já sei que tu és
Já andei tanto escuro na vida
Apelei para tudo o que via
E você irradiava tão perto
Teu amor me acendeu, Eu te vi
Você me clareia, Você me dá luz·.
Você me deu luz, Me deu maior luz·.
Pelas estrelas ou escuro caminho
Num sonho que pesa nos dias opacos
Nestas horas você estava perto
Nestas horas você me encontrava
Nestas horas eu me iluminava
Refrão

Olhar o céu, sentir um rio de luzes a escorrer
no ar (no ar)

238.

ZAQUEU

Meu Pai trabalha até hoje
E eu tra...balho também
O boi muge na estrada, o tempo urge
Na seara do Pai
Chega a noite na floresta
Lindos seres polinizam a fé
Esvoaçam nos ares
Enxameando as caravanas do céu
Se há caos em permeio
Há ordem no meio
Se cumpro o meu papel
Meu Pai trabalha até hoje
E eu trabalho também

GLADSTON, TIM

Quero ver o esperado Rabi
Sei que passarás por aqui
Sou pequeno e não posso ver sua estatura
Tento a frente, procuro encontrar
Um lugar de onde eu o vejas
Me elevarei aos Céus…
Meu espírito deseja, retirar a escama-véu
E contemplar-te a visão
Levantando teu olhar , Tu me vês em meu lugar
Me convidas a cear, em minha casa vais entrar
Não mereço, sou Zaqueu,
mais um servo do engano, sou um publicano
Se destitui, a quem for, pagarei com justeza,
quatro vezes mais Me elevarei…
Hoje entrou em minha casa, a verdade e a
salvação e a Ti eu ofereço o oficio de meu pão
Já entendo o que queres dizer: “Vinde a Mim os
pequenos” Nos Sicômoros calgar
Me elevarei…
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