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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

“Fraternidade e saúde pública”
“Que a saúde se difunda sobre a terra!” (Eclo, 38,8)
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1. Ah! Quanta espera, desde as frias madrugadas,
Pelo remédio para aliviar a dor!
Este é teu povo, em longas filas nas calçadas,
A mendigar pela saúde, meu Senhor!

Tu, que vieste pra que todos tenham vida, (Jo 10,10)
Cura teu povo dessa dor em que se encerra;
Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida, (Mc 5, 34)
E que a saúde se difunda sobre a terra! (Cf Eclo 18,8)

2. Ah! Quanta gente que, ao chegar aos hospitais,
Fica a sofrer sem leito e sem medicamento!
Olha, Senhor, a gente não suporta mais,
Filho de Deus com esse indigno tratamento!

3. Ah! Não é justo, meu Senhor, ver o teu povo
Em sofrimento e privação quando há riqueza!
Com tua força, nós veremos mundo novo, (Cf Ap 21,1-7)
Com mais justiça, mais saúde, mais beleza!

4. Ah! Na saúde já é quase escuridão,
Fica conosco nessa noite, meu Senhor, (Cf Lc 24,29)
Tu que enxergaste, do teu povo, a aflição
E que desceste pra curar a sua dor. (Cf Ex. 3,7-8)

5. Ah! Que alegria ver quem cuida dessa gente
Com a compaixão daquele bom samaritano. ( Lc. 10,25-37)
Que se converta esse trabalho na semente
De um tratamento para todos mais humano!

6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão é a tua cruz!
Sê nossa força, nossa luz e salvação! (Cf. Sl. 27,1)
Queremos ser aquele toque, meu Jesus, (Cf. Mc. 5,20-34)
Que traz saúde pro doente, nosso irmão!

1. Hino CF 2012
Letra: Roberto Lima de Souza
Música.: Júlio Cézar Marques Ricarte
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Convertei-vos, voltai a mim
E eu voltarei a vós.
Renunciai a vossos ídolos.
Convertei-vos e vivereis!

A morte do pecador não me compraz,
Mas a sua conversão traz-me alegria.
Afastai-vos do caminho que seguis,
Porque hás de perecer, ó Israel!

2. Canto da Conversão (Abertura)
(Zc 1,3/Ez 1,6;18,32)
Letra e música: Pe. Ney Brasil

Não mais te mostrarei o meu furor,
Israel não é eterno o meu rancor.
Reconhece tão somente a tua falta:
Infiel foste ao Senhor que é teu Deus!

Eu vos reconduzirei até Sião,
Tereis pastores segundo o meu coração.
E, então, derramarei o meu espírito
Sobre cada um de vós o infundirei!
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3. Lembra, Senhor, o teu amor (Abertura)
Salmo 25(24)
Letra: Reginaldo Veloso
Música: Daniel De Angeles Augusto Pereira

Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre!
Que os inimigos não triunfem sobre o povo!
De suas angústias, ó Senhor, livra tua gente!

1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma,
Em ti confio: que eu não seja envergonhado.
Não se envergonhe quem em ti põe sua esperança,
Mas, sim, quem nega por um nada sua fé!

2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos,
E faz-me conhecer a tua estrada!
Tua verdade me orienta e me conduza,
Porque és o Deus da minha salvação!

3. Recorda, Senhor meu Deus tua ternura
E a tua compaixão que são eternas.
Não recordes meus pecados quando jovem,
Nem te lembres de minhas faltas e delitos.

4. O Senhor é piedade e retidão,
E reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,
E aos pobres ele ensina o seu caminho.

5. Verdade e amor são os caminhos do Senhor
Para quem segue sua aliança e seus preceitos.
Ó Senhor, por teu nome e tua honra,
Perdoa os meus pecados que são tantos
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4. Acolhe, ó Deus (Abertura)
Letra: Fr. Telles Ramon, O. de M.
Musica.: Daniel de Angeles

Acolhe, ó Deus, o nosso canto! Escuta, pois, nosso 
clamor.
Vê quanta dor e quanto pranto que o nosso pecado 
provocou.
/:Por teu amor, tem misericórdia!:/

1. “Voltai, agora para mim com o coração arrependido.
Rasgai, não as vestes, mas o coração,” diz o Senhor!
(Jl 2,12-13)

2. “Se o ímpio se arrepender dos pecados cometidos
E praticar a justiça, na certeza viverá,” diz o Senhor! 
(Ez 18, 21)

3. “Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações.
Aprendei a fazer o bem, procurai o que é certo,” diz o 
Senhor! (Is 1,16-17b)
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5. Converter ao evangelho (Distribuição das cinzas)
Letra e Música: Josenildo Nunes de Oliveira

1. Converter ao Evangelho,
Na palavra acreditar, (Mc, 1,15)
Caridade e penitencia,
Quem as cinzas abraçar.
/:Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar.:/ (Gn 3, 19)

2. Não as vestes, mas o peito
O Senhor manda rasgar.
“Jejuai, mudai de vida...
Em sua face a chorar.” (Jl 2, 12-13)
/:Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar.:/ (Gn 3, 19)

3. Quão bondoso é o nosso Deus
Inclinado a perdoar.
Quem dos males se arrepende,
Compaixão vai encontrar.
/:Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar.:/

4. Chora e diz o sacerdote
Entre a porta e o altar: (JI  2, 17)
“Pela vida do meu povo
Vão meus lábios suplicar.”
/:Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar.:/

5. Convertei-vos, povo meu,
Do Senhor vamos lembrar. (Br 3,2)
Eis o tempo 
/:Não esqueças: Somos pó
E ao pó vamos voltar.:/
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6. Piedade, ó Senhor (Sl. 51)
(Salmo Resp. da Quarta-feira de Cinzas)
Letra e música (refrão): Lucas de Paula Almeida
Música (estrofes): José Weber
Solo: Maria do Carmo Baccili

Piedade, ó Senhor, tende piedade, 
pois pecamos contra vós!

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Do meu pecado, todo inteiro, me lavai
E  apagai completamente a minha culpa.

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,
 O meu pecado está sempre à minha frente,
 Foi contra vós, só contra vós que eu pequei
 E pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

3. Criai em mim um coração que seja puro,
 Dai-me de novo um espírito decidido.
 Ó Senhor, não me afasteis de vossa face
 Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo
    E confirmai-me com espírito generoso!
    Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar
    E minha boca anunciará vosso louvor!
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7. Verdade e amor são os caminhos do Senhor (Sl 25) 
(Salmo Resp. do 1° Domingo da Quaresma)
Letra e música: Fr. Joel Postma, ofm
Solo: Sabrina Gasparetto

Verdade e amor são os caminhos do Senhor! 

1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos
E fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
Porque sois o Deus da minha salvação.

2. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura
E a vossa compaixão que são eternas!
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
E sois bondade sem limites, ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão
E reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça
E aos pobres ele ensina o seu caminho.

2° Domingo 
Andarei junto a Deus na terra dos vivos
(Melodia igual a faixa 7)

3° Domingo
Senhor, tu tens palavras de vida eterna
(Melodia igual a faixa 7)
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8. Que se prenda a minha língua (Sl.137)   
(Salmo Resp. 4° Domingo da Quaresma)
Letra e música: Série “ Povo de Deus”
Solo: Renata Kuroda

Que se prenda a minha língua ao céu da boca,
Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer! 

Junto aos rios da Babilônia
Nos sentávamos chorando,
Com saudades de Sião.
Nos salgueiros por ali
Penduramos nossas harpas.

2. Pois foi lá que os opressores
Nos pediram nossos cânticos;
Nossos guardas exigiam
Alegria na tristeza:
“Cantai hoje para nós
algum canto de Sião!”

3. Como havemos de cantar
Os cantares do Senhor
Numa terra estrangeira?
Se de ti, Jerusalém,
Algum dia eu me esquecer, 
Que resseque a minha mão!

Que se prenda a minha língua
E se cole ao céu da boca,
Se de ti não me lembrar!
Se não for Jerusalém
Minha grande alegria!
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9. Criai em mim um coração que seja puro ( Sl. 51) 
(Salmo Resp. 5° Domingo da Quaresma)
Letra e música: José Weber
Solo: Mery Kamada

Refrão: 
Criai em mim um coração que seja puro,
Dai-me de novo um espírito decidido!

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Do meu pecado, todo inteiro, me lavai
E  apagai completamente a minha culpa.

2. Criai em mim um coração que seja puro,
Dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face
  Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

3. Dai-me de novo a alegria de ser salvo
E confirmai-me com espírito generoso!
Ensinarei vossos caminhos aos pecadores,
E para vós se voltarão os transviados.
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10. Louvor e glória a ti, Senhor (aclamação) 
Letra: Lecionário dominical
Música: Adenor Leonardo Terra

Refrão: 
Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, palavra de Deus!
Cristo, palavra de Deus!
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11. Retorna, Israel (Apresentação das Oferendas) 
(Oséias 14, 2-9)
Música: Fr. Telles Ramon, O. de M.

Retorna, Israel, ao teu Senhor,
pois Ele guarda os teus passos das ciladas.
Ele perdoa sempre a tua iniqüidade.
Retorna, Israel ao teu Senhor!

1. “Curarei tuas feridas,
tomarei-te pela mão,
cuidarei com muito amor.”
Isto diz o nosso Deus!

2. “Eu serei como o orvalho
e Israel florescerá,
frutos mil vai produzir.”
Isto diz o nosso Deus!

3. “Retorna para mim
e teu trigo reviverá,
tua videira se espalhará.”
Isto diz o nosso Deus!

4. “Qual árvore frondosa
com seus galhos verdejantes,
é assim o meu perdão.”
Isto diz o nosso Deus!
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12. Eis o tempo de conversão (Apresentação das Oferendas)
Letra e música: José Weber
Solo: Renata Kuroda / Junior Ribas

Refrão: 
Eis o tempo de conversão,
Eis o dia da salvação:
Ao Pai voltemos, juntos andemos.
Eis o tempo de conversão!

1a. Os caminhos do Senhor
são verdade, são amor:
dirigi os passos meus:
em vós espero, Ó Senhor!

b. Ele guia ao bom caminho
quem errou e quer voltar:
Ele é bom, fiel e justo:
Ele busca e vem salvar. (Sl. 25)

2a. Viverei com o Senhor:
Ele é o meu sustento.
Eu confio, mesmo quando
Minha dor não mais aguento.

b. Tem valor aos olhos seus
meu sofrer e meu morrer:
libertai o vosso servo
e fazei-o reviver! (Sl. 116)

3a. A Palavra do Senhor
é a luz do meu caminho;
Ela é vida, é alegria:
Vou guardá-la com carinho.

b. Sua lei, seu mandamento
é viver a caridade:
Caminhemos todos juntos,
Construindo a unidade! (Sl. 119)
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13. Agora, o tempo se cumpriu (Comunhão) 
Letra e música: “Série Povo de Deus”
Solo: Maria do Carmo Baccili

Refrão: 
Agora, o tempo se cumpriu,
O reino já chegou, 
irmãos, convertam-se 
e creiam firmes no Evangelho!

Feliz aquele homem que não anda
conforme os conselhos dos perversos;

Que não entra no caminho dos malvados
nem junto aos zombadores vai sentar-se;

Mas encontra seu prazer na lei de Deus
e a medita, dia e noite, sem cessar.
Eis que ele é semelhante a uma árvore
que à beira da torrente está plantada;

Ela sempre dá seus frutos a seu tempo
e jamais as suas folhas vão murchar.

Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,
Mas a estrada dos malvados leva à morte.
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14. Nós vivemos de toda a palavra (Comunhão)
Letra: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap
Música: Pe. José Weber, SVD

Nós vivemos de toda a palavra
Que procede da boca de Deus:
/:A palavra de vida e verdade
Que sacia a humanidade.:/

1. Impelidos ao deserto
Retomamos a estrada
Que conduz ao paraíso,
Nossa vida e morada.

2. As prisões da humanidade
Assumidas pelo Cristo
São lugares de vitória,
Ele veio para isto!

3. O Senhor nos deu exemplo
Ao vencer a noite escura:
Superou a dor do mundo,
Renovando as criaturas.

4. Progredimos neste tempo
Conhecendo o Messias.
Ele veio para todos,
alegrando nossos dias.

5. Celebramos a memória
Do amor que ao mundo veio.
Junto dele venceremos
O inimigo verdadeiro.

6. Contemplamos nossa terra
Em mistério fecundada.
Flor e fruto são promessas
Ao findar a madrugada.
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15. Este é meu Filho muito amado (Comunhão)
Letra: Ir. Miria T. Kolling, ICM
Música: Ir. Miria T. Kolling, ICM
Estrofes: Hino da festa da tranfiguração LH

“Este é meu Filho muito amado: Escutai-o todos vós!” 
Então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos 
brilhará a sua luz!

1. A beleza da glória celeste
Que a Igreja esperando procura,
Cristo a mostra no alto do monte,
Onde mais que o sol claro fulgura.

2. Este fato é nos tempos notável:
Ante Pedro, Tiago e João,
Cristo fala a Moisés e a Elias
Sobre a sua futura Paixão.

3. Testemunhas da lei, dos profetas
E da graça estando presentes,
Sobre o Filho, Deus Pai testemunha,
Vindo a voz duma nuvem luzente.

4. Com a face brilhante de glória,
Cristo hoje mostrou no Tabor
O que Deus tem no céu preparado
Aos que o seguem, vivendo no amor.

5. Da sagrada visão o mistério
Ergue aos céus o fiel coração.
E, por isso, exultante de gozo,
Sobe a Deus nossa ardente oração.

6. Pai e Filho, e Espírito Amor,
Um só Deus, vida e paz, Sumo Bem,
Concedei-nos por vossa presença
Esta glória no Reino. Amém!
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16. Destruí este templo, disse Cristo (Comunhão)
Letra e música: Pe. José Weber
Solo: Ana Paula, Marcelo Mattos, Ana Clara, Ricardo Moreno

Refrão:
Destruí este templo, disse Cristo,
E em três dias haverei de reerguê-lo.
Ele falava do templo do seu corpo.
Ele falava do templo do seu corpo.

Ó Senhor de coração eu vou dou graças
Porque ouvistes as palavras dos meus lábios!
Perante vossos anjos vou cantar-vos
E ante o vosso templo vou prostrar-me.

Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,
Porque fizestes muito mais que prometestes;
Naquele dia em que gritei, vós me escutastes
E aumentastes o vigor da minha alma.

Os reis de toda a terra hão de louvar-vos
quando ouvirem, ó senhor vossa promessa.
Hão de cantar vossos caminhos e dirão:
“Como a glória do Senhor é grandiosa!”

Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,
E de longe reconhece os orgulhosos.
Se no meio da desgraça eu caminhar,
Vós me fazeis voltar à vida novamente.

Completai em mim a obra começada;
Ó Senhor, vossa bondade é para sempre!
Eu vou peço: não deixeis inacabada
Esta obra que fizeram vossas mãos!
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17. Glorifica o Senhor, Jerusalém (Comunhão) 
Letra: Liturgia das Horas
Música: J. Gelineau
Solo: Junior Ribas

Refrão: 
Glorifica o Senhor, Jerusalém!
Celebra o teu Deus, ó Sião!

1. Pois reforçou com segurança as tuas portas
E os teus filhos em teu seio abençoou;
A paz em teus limites garantiu
E te dá como alimento a flor do trigo.

2. Ele envia as suas ordens para a terra
E a palavra que ele diz corre veloz;
Ele faz cair a neve como lã
E espalha a geada como cinza.

3. Como de pão lança as migalhas do granizo,
A seu frio ficam as águas congeladas;
Ele envia sua Palavra e as derrete,
Sopra o vento e de novo as águas correm.

4.  Anuncia a Jacó sua palavra,
Seus preceitos, suas leis a Israel.
Nenhum povo mereceu tanto carinho,
A nenhum outro revelou os seus preceitos.
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18. Tanto Deus amou o mundo (Comunhão)
Letra e música: Pe. José Weber

Refrão:
Tanto Deus amou o mundo
Que lhe deu seu Filho único.
Quem crê nele não perece,
Mas terá a luz da vida!
Quem crê nele não perece,
Mas terá a luz da vida! (Jo 3,16)

Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força,
Minha rocha, meu refúgio e Salvador!
Minha força e poderosa salvação,
Sois meu escudo e proteção: em vós espero!

Ao Senhor eu invoquei na minha angústia
E elevei o meu clamor para o meu Deus;
De seu templo ele escutou a minha voz
E chegou aos seus ouvidos o meu grito.

Do alto ele estendeu a sua mão
E das águas mais profundas retirou-me;
Libertou-me do inimigo poderoso
E de rivais muito mais fortes do que eu.

Assaltaram-me no dia da aflição,
Mas o Senhor foi para mim um protetor;
Colocou-me num lugar bem espaçoso;
O Senhor me libertou porque me ama.

Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada;
Ó meu Deus, iluminai as minhas trevas!
Junto convosco eu enfrento os inimigos,
Com vossa ajuda eu transponho altas montanhas.



21

19. Se o grão de trigo não morrer (Comunhão)
Letra e música: Pe. José Weber

Refrão:
Se o grão de trigo não morrer, 
caindo em terra fica só;
mas se morrer dentro da terra
dará frutos abundantes! (Jo 12,24)

Eu vou exalto, ó Senhor, pois me livrastes,
E não deixastes rir de mim meus inimigos!
Senhor, clamei por vós pedindo ajuda,
E vós meu Deus, me devolvestes a saúde.

Vós tirastes minha alma dos abismos
E me salvastes, quando estava já morrendo!
Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo,
E imploro a piedade do meu Deus.

Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade!
Sede, Senhor, o meu abrigo protetor!
Transformastes o meu pranto em uma festa,
Meus farrapos em adornos de alegria.
Cantai salmos ao Senhor, povo fiel,
Dai-lhe graças e invocai seu santo nome.
Se à tarde vem o pranto visitar-nos,
De manhã nos vem saudar a alegria.



22

20. Somos todos convidados (Comunhão)
Letra: Fr. José Moacyr Cadenassi
Música: Adenor Leonardo Terra
Solos: Pe. Valdecir e Fr. José Moacyr

1. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro.
Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro!
Não sejamos separados do amor que ao mundo veio!

Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro,
É penhor da Aliança e o fim do cativeiro!

2. Exaltado no calvário, o Senhor abriu caminho,
Elegendo a santuário o humano peregrino!
O seu Reino é contrário a quem nega o pequenino!

3. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos
Co’a palavra que nos guia e dá força ao abatido:
É convite de ousadia frente à morte e ao perigo.

4. O Senhor é a nossa estrada, salvação ao mundo inteiro,
Comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro!
É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro!

5. Do Deus vivo e verdadeiro recebemos plena vida
Pra vivermos, pioneiros, liberdade, a mais querida:
Eis o sonho que é primeiro desde a história mais antiga.

6. Do triunfo sobre a morte nós fazemos a memória:
Mais que a cruz, o Cristo é fonte e conquista a vitória!
Do seu povo é o norte, o Senhor de toda a história!



23

21. Hino CF 2012 (playback)
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ORAÇÃO DA CF 2012

Senhor Deus de amor,
Pai de bondade,

Nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida,

pelo amor com que cuidais de toda a criação.

Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos,

e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude.

Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja, para que ela, 

pela conversão se faça sempre mais 
solidária às dores e enfermidades do seu povo,

e que a saúde se difunda sobre a terra. 
Amém.
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