
 

Pai misericordioso e compassivo, 
que governais o mundo com justiça e amor, 

dai-nos um coração sábio  
para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós. 

Em sua grande misericórdia, Jesus, 
o Filho amado, habitando entre nós 
testemunhou o vosso infinito amor 

e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. 
Seu exemplo nos ensine a acolher 

os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs 
com políticas públicas justas, 

e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. 
O divino Espírito acenda em nossa Igreja 

a caridade sincera e o amor fraterno; 
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade 

e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”. 
Amém. 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/cf-2019-fraternidade-e-politicas-publicas-2019


01 - HINO DA CF 2019 – EIS QUE O SENHOR 
 

01 – “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação 
      E revelou sua justiça às nações”. 
      Que, neste tempo quaresmal, nossa oração 
      Transforme a vida, nossos atos e ações. 
 

Pelo direito e a Justiça libertados, 
Povos, nações de tantas raças e culturas. 
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, 
Somos em Cristo, hoje, novas criaturas. 

 

02 – Foi no deserto que Jesus nos ensinou 
        A superar toda ganância e tentação. 
        Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. 
        Tempo de Paz, Justiça e reconciliação. 
 
03 – Em Jesus Cristo uma nova aliança 
        Quis o Senhor com o seu povo instaurar. 
        Um novo reino de justiça e esperança, 
        Fraternidade, onde todos têm lugar. 
 
04 – Ser um profeta na atual sociedade, 
        Da ação política, com fé, participar 
        É o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade, 
        E bem comum faz bem de todos se tornar! 
 

 

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano impacta 
diretamente na vida dos brasileiros,  
sobretudo dos .  

Falar de “Políticas Públicas”  
não é falar de “política” ou de “eleições”,  

mas significa se referir a um conjunto de ações  
a serem implementadas pelos gestores públicos,  

com vistas a promover o bem comum,  
na perspectiva dos mais pobres da sociedade.(TB 13) 

 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/hino-da-cf-2019/355/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/hino-da-cf-2019/355/letra


02 - É agora o tempo favorável 

Comp. Frei Wanderson 

(abertura – cinzas e dias da semana) 
 

Em nome de Cristo 
Nós vos suplicamos: 

Deixai-vos reconciliar com Deus! 
 

É agora o tempo favorável 
É agora o dia da salvação 

 
1. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado 

Invocai-O enquanto ele está perto! 
 

2. Abandone o ímpio seu caminho 
E o homem injusto suas maquinações 

 

3. Volte ao Senhor, que terá piedade dele 
Volte para Deus, que é generoso no perdão! 

 
03 - Ah! Se o povo de Deus no Senhor cresse! 

Comp. Padre João Carlos Ribeiro 
(abertura 1º e 2º Domingo) 

 

Ah, se o povo de 
Deus no Senhor cresse 
Ah, se hoje atendesse 

Sua voz! 
 

1. Ah, se a gente atendesse sua voz! 
Vamos juntos fazer louvação 
Neste tempo, aclamar o Senhor 
O rochedo prá nós salvação 
Com alegria cantar seu louvor! 
Com alegria cantar seu louvor! 

 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/e-agora-o-tempo-favoravel/588/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/ah-se-o-povo-de-deus-no-senhor-cresse/589/letra


2. Ah, se a gente atendesse sua voz! 
Grande Deus, sobre todos é rei 
Fez a terra, as montanhas, o mar 
De alto a baixo, o que existe é seu 
Nosso Deus tem o mundo na mão! 
Nosso Deus tem o mundo na mão! 

 

3. Ah, se a gente atendesse sua voz! 
De joelhos, em adoração 
Na presença do Deus criador 
O rebanho do seu coração 
Ele é nosso Deus e Pastor! 
Ele é nosso Deus e Pastor! 

 

4. Ah, se a gente atendesse sua voz! 
Sem a ele fechar o coração 
Como outrora fizeram os pais 
No deserto uma provocação 
Esquecidos do Deus Salvador 
Esquecidos do Deus Salvador 

 
5. Ah, se a gente atendesse sua voz! 

"Desgostou-me tão má geração. 
Por quarenta anos peregrinou 
De mim longe seu coração 
O repouso, jurei não lhe dar 
O repouso, jurei não lhe dar" 

 
 

 
 = são ações e programas  

que são desenvolvidos pelo Estado  
para garantir e colocar em prática  

direitos que são previstos  
na Constituição Federal e em outras leis”.   

 

http://cnbb.net.br/cartaz-da-cf-superacao-da-violencia-so-sera-possivel-com-a-uniao-de-todos/cc-2/


04 - No dia em que minha santidade! 
Comp. Reginaldo Veloso, Frei Telles Ramon 

(Abertura – 3ª Domingo) 
 

No dia em que minha santidade 
Em suas vidas rebrilhar 

De toda a terra vou reuni-los 
Com água pura vou lavá-los 
E um novo espírito lhes dar 

 

1. Haverei de retirá-los do meio das nações 
Haverei de reuni-los de todos os países 
E de volta levarei vocês todos a sua terra 

 

2. Haverei de derramar sobre vocês uma água pura 
De suas imundícies serão purificados 
Sim , serão purificados de toda idolatria 

 
3. Dar-lhes-ei um espírito e um novo coração 

Tirarei de seu peito este coração de pedra 
No lugar colocarei novo coração de carne 

 
4. Haverei de derramar meu Espírito em vocês 

E os farei caminhar obedecendo a meus preceitos 
Que observem meus mandamentos e guardem a milha lei 

 

5. E haverão de habitar aquela terra prometida 
E que nos tempos do passado eu doei a seus avós 
E serão sempre o meu povo e eu serei, serei seu Deus 

 
 

:  

“Estimular a participação em Políticas Públicas,  
à luz da Palavra de Deus e da doutrina Social da Igreja  

para fortalecer a cidadania e o bem comum,  
sinais de fraternidade.” (TB 12) 

 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/no-dia-em-que-minha-santidade/590/letra


05 - Alegra-te, Jerusalém! 
Comp. Reginaldo Veloso, Eurivaldo Silva 

(Abertura – 4º Domingo) 
 

Alegra-te, Jerusalém 
E quem no mundo te quer bem 

Se junte alegre para a festa 
Quem só curtia a tristeza 
Contentes com satisfação 

Transbordem de consolação! 

 
1. Que alegria quando ouvi que me disseram: 

"Vamos à casa do Senhor!" 
- E agora nossos pés já se detêm 
Jerusalém, em tuas portas 

 
2. Jerusalém, cidade bem edificada 

Num conjunto harmonioso; 
- Para lá sobem as tribos de Israel 
As tribos do Senhor 

 
3. Para louvar, segundo a lei de Israel 

O nome do Senhor 
- A sede da justiça lá está 
E o trono de Davi 

 
4. Roguem que viva em paz Jerusalém 

E em segurança os que te amam! 
- Que a paz habite dentro de teus muros 
Tranquilidade em teus palácios! 

 
5. Por amor a meus irmãos e meus amigos 

Peço: "A paz esteja em ti!"  
- Pelo amor que tenho à casa do Senhor 
Eu te desejo todo o bem! 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/alegra-te-jesusalem/591/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/alegra-te-jesusalem/591/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/alegra-te-jesusalem/591/letra


06 - A mim, ó Deus, fazei justiça! 
Comp. André Zamur 

(abertura – 5º Domingo) 
 

A mim ó Deus, fazei justiça 
Defendei a minha causa 

Contra a gente sem piedade 
Do homem perverso e traidor, libertai-me 

Porque sois, ó Deus o meu socorro 
 

1. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: 
Que eu não seja envergonhado para sempre! 
Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! 
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! 

 
2. Sede uma rocha protetora para mim 

Um abrigo bem seguro que me salve! 
Porque sois a minha força e meu amparo 
O meu refúgio, proteção e segurança 

 
3. Libertai-me ó meu Deus das mãos do ímpio 

Das garras do opressor e do malvado! 
Porque sois, ó Senhor Deus minha esperança 
Em vó confio desde a minha juventude! 

 
 

7 - No Senhor está a misericórdia! 
Comp. Marco Campos, Ir. Miria T. Kolling 

(abertura – cel. Penitencial e semana) 
 

No Senhor está a misericórdia 
Graça plena e redenção! 

 
1. Ó Senhor, sempre ouviste o clamor 

E escutaste o meu grito! 
Socorreste o meu corpo quando em dor 
Eu estava aflito 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/a-mim-o-deus-fazei-justica/592/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/no-senhor-esta-a-misericordia/593/letra


2. Se elencasse, Senhor, os meus pecados 
Eu jamais me salvaria! 
Mas teu grande amor os põe de lado 
E refaz o meu dia! 

 
3. Só por ti, confiante, eu aguardo 

Pela tua imensa ajuda! 
Se eu cair ante o peso do meu fardo 
Que tua mão me acuda! 

 
4. Ponho em Ti, ó Senhor, minha esperança 

Pois é justo e fiel! 
Me darás a salvação qual uma herança 
Como agiste com Israel 

 

08 - O Senhor Deus é misericordioso! 
Comp. Pe. Wallison Rodrigues, Adenor Leonardo Terra 

(abertura – dias da semana) 
 

O Senhor Deus é misericórdia 
De vós Ele tem compaixão 

Ele é a vida eterna 
O pleno caminho de libertação 

 

1. Criai em vós um novo coração 
Convertei-vos de todo o pecado 
Para que afligir-vos com a morte? 
Vivereis e sereis sempre amados 

 

2. Voltai-vos para Deus, povo eleito 
Achegai-vos, vivei na bondade 
Generoso em perdão e amor 
É o Senhor da justiça e verdade 

 

3. Voltareis destas terras estranhas 
Com mão forte Deus vos livrará 
Perseverai no querer do Senhor 
Do seu povo Ele não se esquecerá 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/o-senhor-deus-e-misericordioso/594/letra


4. Obedecei ao vosso único Deus 
Conservai-vos na pureza da fé 
É chegado o fim do cativeiro 
Vigilantes, colocai-vos de pé! 

 
5. Inclinai vosso ouvido e escutai: 

A aliança de Deus é eterna! 
Sois envoltos de graça infinita 
E cobertos de afeições maternas 

 

9 - Entrando o Senhor na cidade santa 
Comp. Graduale Romanun, José Alves 

(entrada na igreja – Ramos) 
 

1. Entrando o Senhor na Cidade Santa 
Os filhos dos hebreus 
Anunciavam a ressurreição da vida 
Com ramos de palmeiras clamavam dizendo: 

 

Hosana, Hosana nas alturas! 
Hosana, Hosana nas alturas! 

 

2. Ouvindo o povo que Jesus viria a Jerusalém 
Saiu ao seu encontro 
Com ramos de palmeiras clamavam dizendo: 

 
 

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano  
impacta diretamente na vida dos brasileiros,  

sobretudo dos mais vulneráveis.  
Falar de “ ”  

não é falar de “política” ou de “eleições”,  
mas significa se referir a um conjunto de ações  

a serem implementadas pelos gestores públicos,  
com vistas a promover o bem comum,  

na perspectiva dos mais pobres da sociedade. (TB 13) 
 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/entrando-o-senhor-na-cidade-santa/595/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade


10 - Senhor, que nos mandastes perdoar 
Comp. Mario Vialle Junior 

(Ato penitencial – quaresma) 
 

1. Solo 
     Senhor que nos mandastes perdoar-nos mutuamente 
     Antes de nos aproximar do vosso altar 
 

Todos 
     Senhor, tende piedade de nós 
     Senhor, tende piedade de nós 
 
2. Solo 
     Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores 
 

Todos 
     Cristo, tende piedade de nós 
     Cristo, tende piedade de nós 
 
3. Solo 
     Senhor, que confiastes à vossa igreja  
     o ministério da reconciliação 
 
Todos 
     Senhor, tende piedade de nós 
     Senhor, tende piedade de nós 

 
 
 
 

 

“   

pode nos levar à construção do bem comum. 
Quanto mais nos empenhamos na prática do bem, 

mais estaremos próximos de uma sociedade  
mais justa, mais equitativa  

e mais próximos da construção do Reino de Deus.” 
Santo Tomás de Aquino 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/senhor-que-nos-mandastes-perdoar/596/letra


11 - Jesus Cristo, sois bendito! 
Comp. Mauro Vialle Junior 

(Aclamação ao evangelho) 
 

Jesus Cristo, sois bendito O Ungido de Deus Pai! 
Jesus Cristo, sois bendito O Ungido de Deus Pai! 

 

1º domingo (Versículo): 
     O homem não vive somente de pão 
     Mas de toda palavra da boca de Deus 
 

2º domingo (Versículo): 
    Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai 
    Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós 
 

3º domingo (Versículo): 
    Convertei-vos, nos diz o Senhor 
    Porque o Reino dos céus está perto 
 

4º domingo (Versículo): 
    Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: 
    Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti 
 

5º domingo (Versículo): 
    Agora, eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim 
    Pois sou bom compassivo e clemente 
 

 

Acesse as músicas em várias plataformas 
 

iTunes → https://goo.gl/ZAoK19 
 

Spotify → https://goo.gl/b4zqbH 
 

Youtube → https://goo.gl/aiijgc 
 

Soundcloud→ https://goo.gl/Uum3jh 
 

Acesse às partituras e cifras: 
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/4970.pdf 

 
 

 
 

Acesse as reflexões da Liturgia em  → http://xacute1.com/?p=1150 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/jesus-cristo-sois-bendito/597/letra
https://goo.gl/ZAoK19
https://goo.gl/b4zqbH
https://goo.gl/aiijgc
https://goo.gl/Uum3jh
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/4970.pdf
http://xacute1.com/?p=1150


12 - Criai em nós um coração! 
Comp. Pe. Wallison Rodrigues 

(Oferendas – Cinzas, 1º e 2º Domingo) 
 

Criai em nós um coração que seja puro 
Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante 

Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor: 
Misericórdia! 

 

1. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração 
Atendei a minha prece, ao meu clamor 
Porque sois o meu abrigo e fortaleza 
Sois a vida, sois amparo protetor 

 

2. A minh’alma, ó Senhor, de vós tem sede 
Como a terra sedenta (ressecada) e sem água 
Concedei-me a alegria de ser salvo 
Perdoai-me toda culpa, toda mágoa 

 

3. Esta terra, ó Senhor, favorecestes 
Perdoastes o pecado ao vosso povo 
Vós sois bom, sois clemente, sois perdão 
Vós sois, Senhor, o Deus de amor a quem invoco 

 

13 - Nossos dons apresentamos! 
Comp. Frei José Moacyr, Adenor Leonardo 

(Oferendas – 3º , 4º e 5º Domingo) 
 

1. Nossos dons apresentamos  Em memória do Cordeiro 
Revivemos os seus passos Somos povo caminheiro 

Eis que o novo nascimento 
Da humana criatura 

É sinal da Páscoa nova: 
Nesta mesa já fulgura! 

2. É feliz quem persevera Na justiça e na verdade 
Espalhando o bom perfume E o frescor da caridade! 

 

3. Nossa terra, grande ventre! É o lugar da esperança 
Somos todos cultivados No jardim da Aliança! 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/criai-em-nos-um-coracao/598/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/nossos-dons-apresentamos/599/letra


14 - O homem não vive somente de Pão! 
Padre José Weber 

(Comunhão – 1º Domingo da Quaresma) 
 

O homem não vive somente de pão 
Mas de toda palavra da boca de Deus 

 
1. A Lei do Senhor Deus é perfeita 

Conforto para a alma! 
O testemunho do Senhor é fiel 
Sabedoria dos humildes 

 
2. Os preceitos do Senhor são precisos 

Alegria ao coração 
O mandamento do Senhor é brilhante 
Para os olhos é uma luz 

 
3. É puro o temor do Senhor 

Imutável para sempre 
Os julgamentos do Senhor são corretos 
E justos igualmente 

 
4. Mais desejáveis do que o ouro são eles 

Do que o ouro refinado; 
Suas palavras são mais doces que o mel 
Que o mel que sai dos favos 

 
5. Que vos agrade o cantar dos meus lábios 

E a voz da minha alma 
Que ela chegue até vós, ó Senhor 
Meu Rochedo e Redentor 

 
 

Anunciar a Boa Nova da fraternidade e da paz,  
estimulando ações concretas que expressem  

a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal. 
 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/o-homem-nao-vive-somente-de-pao/600/letra


15 - Da nuvem fez-se ouvir a voz! 
 

Comp. Frei José Moacyr e Pe. José Weber 
(Comunhão – 2º Domingo da Quaresma) 

 
Da nuvem uma voz se fez ouvir: 

"Eis meu Filho muito amado 
Nele está meu bem-querer! 
Escutai o que Ele diz!" (2x) 

 
1. Sinal de plena vida Na transfiguração: 

O Cristo anuncia Feliz Ressurreição! 
 

2. O Sol da liberdade Brilhou na escuridão: 
A luz dissipa o medo E vence a opressão! 

 
3. O céu antecipado Pulsante neste chão 

É o Reino que se mostra Na transfiguração! 
 

4. Até que tudo seja Total consumação 
Trilhamos o caminho Da iluminação! 

 
5. Trazemos a certeza Dos frutos da Paixão: 

É vida abundante Amor em profusão! 
 

 

16 - Aqui estamos, ó Senhor! 
(Comunhão – 3º Domingo da Quaresma) 

Comp. Frei José Cláudio, Frei Wanderson Luiz 
 

 
1. Aqui estamos, ó Senhor   
No Monte Santo irmanados 
Tu nos atrais ao teu clarão 
Quem ver-te, fica fascinado 

O teu amor não se consome 
É sempre vivo, é eterno 
Te dás com prodigalidade 
Ao que tem coração aberto 

 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/da-nuvem-fez-se-ouvir-a-voz/601/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/aqui-estamos-o-senhor/602/letra


A Ti, Senhor, nós nos voltamos 
Pois nos perdoas dos pecados 
Tu és bondoso e compassivo 

Misericórdia e bondade 
Com a força da Eucaristia 

Permaneçamos em tua graça 
No mundo fruto produzamos (damos frutos) 

De conversão e caridade 
 

 
2. De nós tu cuidas, ó Senhor 
Do pobre ouves os clamores 
Teus olhos volves para nós 
Vês quem produz tamanhas 
dores 

Tu desces para liberta-nos 
Das mãos de nosso 
opressores 
E nos conduzes ao teu Reino 
Nos concedendo teus favores 

 
 

3. Em fontes puras, ó Senhor 
Em Ti nós somos batizados 
O Teu amor reluz em nós 
Do mal nós somos libertados 
Do mesmo Vinho nós 

bebemos 
Com mesmo Pão nós nos 
fartamos 
És Tu, ó Cristo, nossa força 
Tua vontade, pois façamos 

 
4. Tu nos fecundas, ó Senhor 
Pra produzirmos muitos frutos 
Ao nosso encontro hás de vir 
Colher aquilo que é justo 
Se hoje tu não os encontras 

Espera que trabalharemos! 
E se não dermos o que 
buscas 
Tua sentença nós teremos 
 

 
 

 



17 - Feliz o homem que da culpa é absolvido 
Comp. Pe. José Weber 

(Comunhão – 4º Domingo da Quaresma) 
 

Feliz o homem que da culpa é absolvido 
E convidado para a ceia do Senhor! 

No lar paterno, com o Cristo é revestido 
Da veste nova que seu Pai lhe preparou 

 
1. Feliz o homem cuja falta é perdoada 

Que foi no sangue do Senhor purificada! 
 

2. Feliz o homem que caminha na verdade 
Em cuja alma não há mais duplicidade! 

 

3. Feliz o povo que confessa seu pecado 
Porque será pelo Senhor purificado! 

 

4. Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor 
E seus caminhos vai trilhando com amor! 

 

5. Feliz aquele que confia em seu nome: 
Seu coração não sentirá, jamais, a fome! 

 

6. Quem se confia ao Senhor, sinceramente 
E envolvido pela graça, inteiramente! 

 

7. Felizes todos os de reto coração! 
Louvai a Deus, porque ele é graça e compaixão! 

 

8. Misericórdia e bondade é o Senhor! 
Povo remido, cantai hoje seu louvor! 

 
 

 

O  é um dos princípios permanentes  

da Doutrina Social da Igreja,  
relacionado com outro princípio fundamental, que é a da 

. (TB 181) 
 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/feliz-o-homem-que-da-culpa-e-absolvido/603/letra


18 - Mulher, ninguém te condenou? 
Comp. Eurivaldo Silva, Pe. Wallison Rodrigues, Iorlando Rodrigues 

(Comunhão – 5º Domingo da Quaresma) 
 

1. De madrugada, retornando ao templo 
Jesus reuniu-se com aquele povo 
E ensinando-lhes sobre o amor 
Dizia coisas que jamais ouvidas 
E, entretanto, quiseram prová-lo 
Os fariseus e os mestres da lei 
Ao entregarem aquela mulher (a pobre pecadora) 
Não hesitavam em apedrejá-la 

 
                     - Mulher, ninguém te condenou? 
                        - Não, ninguém me condenou! 
                     - Nem eu te condenarei 
                     Vai e não peques mais 
                     Vai e não peques mais 
 

2. Ali estavam os acusadores 
Para tramar a morte de Jesus 
E, persistindo em interrogá-lo 
Com artimanhas, mostravam a Lei 
Que tinha sido escrita por Moisés: 
- Por isso temos um motivo justo 
O que tu dizes sobre este preceito 
O que tu falas sobre este assunto? 

 
3. Eles armados com pedras nas mãos 

Estavam prontos para condenar 
Aquela pobre mulher indefesa 
E sem mais chances para caminhar 
Quando, inclinado no chão a escrever 
Jesus pergunta dentre todo o povo: 
Se alguém não peca, que seja o primeiro 
Apedrejá-la é um motivo novo? 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/mulher-ninguem-te-condenou/604/letra


4. Todos aqueles, ao ouvirem isto 
Foram aos poucos desistindo disso 
Jesus ficou sozinho com a mulher 
Que se encontrava em meio àquele povo 
Deus não protege a quem somente é justo 
Mas quer salvar também os pecadores 
Não condenar, é para isto que veio 
E dar sua vida para a salvação 

 
5. Só Deus assim é quem pode fazer 

A vida velha em nova transformar 
O Filho do Homem é o libertador 
E do pecado nos faz desviar 
É pela graça que nós somos salvos 
E sem Jesus o sinal é eficaz 
Ele liberta a humanidade inteira 
E em criaturas novas nos refaz 

 
 

 QUERO VER O DIREITO BROTAR (CFE-2016) 19 -
       Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 
                 Letra: José Antonio dc Oliveira 
                 Música: Adenor Leonardo Terra 
 

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável 
           da conversão que te faz mais feliz (cf 2Cor 6,1-2)  
           da construção de um mundo sustentável. 
           "casa comum" — é teu Senhor quem diz: 

 

Quero ver, como fonte, o direito 
a brotar; a gestar tempo novo; 
e a justiça, qual rio, em seu leito, 
dar mais Vida pra vida do povo (cf. Am 5,24). 
 

2. Eu te carrego sobre as minhas asas;  
           te fiz a terra com mãos de ternura. 
           Vem, povo meu, cuidar da nossa casa! 
           Eu sonho o verde, o ar, a água pura. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W5TmRdu_EbE


3. Te dei um mundo de beleza e cores.  
           Tu me devolves esgoto e fumaça. 
           Criei sementes de remédio e flores;  
           semeias lixo pelas tuas praças. 
 

4. Justiça e paz, saúde e amor têm pressa;  
           mas, não te esqueças, há uma condição:  
           O saneamento de um lugar começa  
           por sanear o próprio coração. 
 

5. Eu sonho ver o pobre, o excluído  
           sentar-se à mesa da fraternidade.  
           Governo e povo trabalhando unidos,  
           na construção da nova sociedade. 

 
 

 EM MEIO ÀS ANGÚSTIAS - HINO CF 2015 20 -
            Letra: Pe. José Antonio de Oliveira 
              Música: Pe. José Weber 
 

01 - Em meio às angústias, vitórias e lidas, 
       No palco do mundo, onde a história se faz, 
       Sonhei uma Igreja a serviço da vida. 
       Eu fiz do meu povo os atores da paz! (2x) 
  

               Quero uma Igreja solidária, 
               Servidora e missionária, 
               Que anuncia e saiba ouvir. 
               A lutar por dignidade, 
               Por justiça e igualdade, 
               Pois "EU VIM PARA SERVIR". 
 

02 - Os grandes oprimem, exploram o povo, 
       Mas entre vocês bem diverso há de ser. 
       Quem quer ser o grande se faça de servo: 
       Deus ama o pequeno e despreza o poder. (2x) 
 

03 - Preciso de gente que cure feridas, 
       Que saiba escutar, acolher, visitar. 
       Eu quero uma Igreja em constante saída, 
       De portas abertas, sem medo de amar! (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=KEojP4hh8iA


 

04 - O meu mandamento é antigo e tão novo: 
       Amar e servir como faço a vocês. 
       Sou mestre que escuta e cuida seu povo, 
       Um Deus que se inclina e que lava seus pés. (2x) 
 

05 - As chagas do ódio e da intolerância 
       Se curam com o óleo do amor-compaixão. 
       Na luz do Evangelho, acende a esperança. 
       Vem! Calça as sandálias, assume a missão! (2x) 

 

 

01 - HINO DA CF 2019 – Eis que o Senhor 
02 - É agora o tempo favorável 
03 - Ah! Se o povo de Deus no Senhor cresse! 
04 - No dia em que minha santidade! 
05 - Alegra-te, Jerusalém! 
06 - A mim, ó Deus, fazei justiça! 
07 - No Senhor está a misericórdia! 
08 - O Senhor Deus é misericordioso! 
09 - Entrando o Senhor na cidade santa 
10 - Senhor, que nos mandastes perdoar 
11 - Jesus Cristo, sois bendito! 
12 - Criai em nós um coração! 
13 - Nossos dons apresentamos! 
14 - O homem não vive somente de Pão! 
15 - Da nuvem fez-se ouvir a voz! 
16 - Aqui estamos, ó Senhor! 
17 - Feliz o homem que da culpa é absolvido 
18 - Mulher, ninguém te condenou? 
19 - Quero ver o direito brotar  - Hino da CF - 2016 
20 - Em meio às angústias – Hino da CF - 2015 
 

 

* 
 

 

https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/hino-da-cf-2019/355/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/hino-da-cf-2019/355/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/e-agora-o-tempo-favoravel/588/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/ah-se-o-povo-de-deus-no-senhor-cresse/589/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/no-dia-em-que-minha-santidade/590/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/alegra-te-jesusalem/591/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/a-mim-o-deus-fazei-justica/592/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/no-senhor-esta-a-misericordia/593/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/o-senhor-deus-e-misericordioso/594/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/entrando-o-senhor-na-cidade-santa/595/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/senhor-que-nos-mandastes-perdoar/596/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/jesus-cristo-sois-bendito/597/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/criai-em-nos-um-coracao/598/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/nossos-dons-apresentamos/599/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/o-homem-nao-vive-somente-de-pao/600/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/da-nuvem-fez-se-ouvir-a-voz/601/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/aqui-estamos-o-senhor/602/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/feliz-o-homem-que-da-culpa-e-absolvido/603/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/mulher-ninguem-te-condenou/604/letra
https://www.youtube.com/watch?v=W5TmRdu_EbE
https://www.youtube.com/watch?v=KEojP4hh8iA
http://xacute1.com/

