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CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2022 
 

 
 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022 
Pai Santo,  

neste tempo favorável de conversão e compromisso, 
dai-nos a graça de sermos educados  

pela Palavra que liberta e salva. 
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura  

em que a educação não é assumida  
como ato de amor aos irmãos 

e de esperança no ser humano. 
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos  

o medo, o desânimo e o cansaço, 
e ajudai-nos a promover  

uma educação integral, fraterna e solidária. 
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos  

na missão de educar para a vida plena em família,  
em comunidades eclesiais missionárias,  

nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. 
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! 

Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora,  
com a sabedoria dos pequenos e pobres, 

nos ajude a educar e servir  
com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. 

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito,  
Senhor que dá a vida. Amém. 

http://xacute1.com/?p=18145
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(REFRÃO ORANTE PARA TODO DOMINGO) 

Comp. Eurivaldo Silva Ferreira, Geovane Ferreira 
 

E quem fala com sabedoria 
É aquele que ensina com amor 

Sua vida em total maestria 
É pra nós, luz, caminho, vigor 
 

A misericórdia e o perdão  (4º e 5º Domingo) 
Só tu, Senhor, nos pode conceder. 
 

 

QUARTA FEIRA DE CINZAS (02/03/2022) 
(Jl 2,12-18;   Sl 51/50;  2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18) 

 
 

Comp. Gilson Celerino 

 

1. Ó Deus, tu tens compaixão, 
Tens compaixão de todos. 

 

Porque És o Senhor nosso Deus. 
Nosso Deus e Senhor, sim, És tu. 

 

2. E nada do que criaste, 
Nada disso desprezas. 

3. Perdoas nossos pecados 
Por nossa penitência. 

4. Piedade, ó Deus, piedade, 
De minh’alma és abrigo. 

5. À sombra das tuas asas, 
Não me alcançam tormentas. 

6. Mostra-te nos altos céus, 
Veja a terra tua glória. 

https://drive.google.com/file/d/1K-lm9iaXdqcY6pMm201nnGm4qbcUMKG8/view
https://youtu.be/735F3bi2ovo
https://youtu.be/opcTJg2Aqfw
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Comp. Frei Wanderson Freitas, Pe. Joseph Gelineau 

 
 

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! 

Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado 
E apagai completamente a minha culpa  

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 
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 

Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 
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 
    Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 

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 

               Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos 

 

Comp. Gilson Celerino, José Alves 

 

Troquemos nossa veste por cinzas e cilício 
Choremos, jejuando em face do Senhor 
Pois cheio de bondade é o nosso Deus 
Capaz de perdoar nossos pecados 

https://youtu.be/o9Y2Sk1su84
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/misericordia-o-senhor/1755/letra
https://www.someliturgia.com.br/campanha-da-fraternidade/misericordia-o-senhor/1755/letra
https://youtu.be/7BlLNUGDMNs
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1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! 
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
Lavai-me todo inteiro do pecado 
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. Mostrais assim quanto sois justo na sentença 
E quanto é reto o julgamento que fazeis 
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade 
E pecador já minha mãe me concebeu 
 
4. Mas vós amais os corações que são sinceros 
Na intimidade me ensinais sabedoria 
Aspergi-me e serei puro do pecado 
E mais branco do que a neve ficarei 
 
5. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria 
E exultarão estes meus ossos que esmagastes 
Desviai o vosso olhar dos meus pecados 
E pagai todas as minhas transgressões! 
 
6. 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 
 
7. Dai-me de novo a alegria de ser salvo 
E confirmai-me com espírito decidido 
Ó Senhor não me afasteis de vossa face 
Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 
 
8. Da morte como pena, libertai-me 
E minha língua exaltará vossa justiça! 
Abri meus lábios, ó Senhor, ´para cantar 
E minha boca anunciará vosso louvor! 
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9. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios 
E se oferto um holocausto, rejeitais 
Meu sacrifício é minha alma penitente 
Não desprezeis um coração arrependido! 
 
10. Sede benigno com Sião, por vossa graça 
Reconstruí Jerusalém e os seus muros! 
E aceitareis o verdadeiro sacrifício, 
Os holocaustos e oblações em vosso altar! 

 

 

Louvor e glória a ti, Senhor 
Cristo palavra, Cristo, palavra 
Cristo, palavra de Deus! 

 

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 
Não fecheis os vossos corações! 

 

 

Comp. Frei Telles, Wanderson Luiz 

 
 
Escuta, Senhor, a voz do povo teu 
E dá-nos a tua salvação! 
Que Cristo Jesus nos prometeu! 
Que Cristo Jesus nos prometeu! 

 
1. Como outrora nossos pais, 
Conduziste à boa terra, 
Vem, conduz a tua Igreja 
Que caminha e em ti espera, 
Tua esperança nós vivemos 
Pois não é uma quimera. 

 

https://youtu.be/zWobJxhD_iI
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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2. Se nos falta tua luz 
Na penumbra andaremos, 
Nossas vidas transformadas 
Por tua Páscoa nós queremos, 
E a morte, o mal e a dor 
Para sempre venceremos 

 
3. À verdade que liberta 
Vem, conduz, ó justiceiro. 
O abismo do pecado 
É o nosso cativeiro, 
Mas em tua palavra temos 
O refúgio verdadeiro 

 
4. Eis que estamos nesses dias 
De provarmos teu perdão. 
Nossas culpas tu apagas 
E nos tiras da prisão. 
Teu amor nós cantaremos 
Em eterna gratidão 
 

 
 

Comp. Fr. Zilmar Augusto, Pe. Wallison Rodrigues 
 

Vosso jejum, esmola e oração, 

Diante dos homens não se façam ver; 

E o Pai, que conhece os corações 

Vossa justiça há de reconhecer 

 
1. Feliz o homem que foi perdoado 
E cuja falta já foi encoberta! 
Feliz o homem a quem o Senhor 
Não olha mais como sendo culpado 
 

https://youtu.be/Eq5oQcZ1FS8
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2. Eu confessei, afinal, meu pecado 
E minha falta vos fiz conhecer 
Disse: "eu irei confessar meu pecado!" 
E perdoastes, Senhor, minha falta 
 
3. Todo fiel pode, assim, invocar-vos 
Durante o tempo da angústia e aflição 
Porque ainda que irrompam as águas 
Não poderão atingi-lo jamais 

 
4. Sois para mim proteção e refúrgio; 
Na minha angústia me haveis de salvar 
E envolvereis a minh’alma no gozo 
Da salvação que me vem só de vós 

 
 

Feat. Cristian Gonçalves, Débora Regina, Miguel Philippi, Erik Lincoln 
Comp. Eurivaldo Ferreira, Miguel Philippi 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 

01 – É tarefa e missão da Igreja 
Boa Nova no amor proclamar, 
No diálogo com a cultura 
Para a vida florir, fecundar 
O que em redes se vai construir 
E a pessoa humana formar. 

Quando o anseio do conhecimento 
Ultrapassa barreiras, fronteiras, 
Se destaca o ensinamento 
Oriundo da fé verdadeira 
Que nos faz nesta ação solidários 
Para o bem, condição que é certeira. 

E quem fala com sabedoria 
É Aquele que ensina com amor, 
Sua vida em total maestria 
É pra nós luz, caminho, vigor. 

https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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02 – Educar é a atitude sublime 
Que prepara a vida futura 
Compreendendo o presente, pensamos: 
Ensinar é proposta segura 
Para, enfim, destacar-se a atitude 
Dos que em Cristo são nova criatura. 

O convívio em níveis fraternos 
Traz em nós o sentido discreto: 
Na harmonia com os seres viventes 
E no agir o equilíbrio completo 
Consigamos também aprender 
E educar para o amor e o afeto. 

03 – O caminho nos quer convertidos: 
Mergulhar no mistério profundo 
Para que em sua Páscoa busquemos 
Compaixão no cuidado com o mundo. 
Conformados em Cristo seremos 
Aprendizes do dom tão fecundo. 

Quando a plena mudança atingir 
Relações tão humanas, libertas, 
Novos rumos em redes seremos 
Gerações solidárias e abertas 
Na esperança de rostos surgirem 
Assumindo missões tão concretas. 

04 – E na casa comum que sonhamos 
Onde habitam cuidado e respeito 
Educar é o verbo preciso 
A cumprir neste chão grandes feitos 
Para o mundo poder imitar 
Quem na vida é o Mestre Perfeito. 

Pedagogicamente é preciso 
Escutar, meditar, compreender 
Para que aprendamos com o Cristo 
O caminho da cruz percorrer 
E na escola da sua existência 
O Evangelho seguir e viver 
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1° DOMINGO DA QUARESMA – Ano C (06/03/2022) 
(Dt 26,4-10; Sl 91/90; Rom 10,8-13; Lc 4,1-13) 

 

Comp. André Zamur 

 

Quando meu servo chamar,  (Sl 91/90, 15-16) 
  hei de atendê-lo 
Estarei com ele na tribulação 
Hei de livrá-lo e glorificá-lo 
E lhe darei longos dias 

 

1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo 
E vive à sombra do Senhor onipotente, 
Diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, 
Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente” 

 

2. Do caçador e do seu laço ele te livra; 
Ele te salva da palavra que destrói. 
Com suas asas haverá de proteger-te; 
Com seu escudo e suas armas defender-te 

 

3. Podem cair muitos milhares ao teu lado; 
Podem cair até dez mil à tua direita. 
Nenhum mal há de chegar perto de ti, 
Nem a desgraça baterá à tua porta. 

        
 

Comp. Frei Wanderson Freitas 

 
Em minhas dores, ó Senhor 
Permanecei junto de mim! (bis) 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/03/reflexao-para-o-primeiro-domingo-da.html
https://youtu.be/C7dn9Xagbpo
https://youtu.be/Q96uptH4vvE
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1. Quem habita ao abrigo do Altíssimo 
E vive à sombra do Senhor onipotente 
Diz ao Senhor: "sois meu refúgio e proteção 
Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente" 
 
2. Nenhum mal há de chegar perto de ti 
Nem a desgraça baterá à tua porta 
Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos 
Para em todos os caminhos te guardarem 
 
3. Haverão de te levar em suas mãos 
Para o teu pé não se ferir nalguma pedra 
Passarás por sobre cobras e serpentes 
Pisarás sobre leões e outras feras 
 
4. "Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo 
E protegê-lo, pois meu nome ele conhece 
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo 
E a seu lado eu estarei em suas dores" 
 

 

 

Louvor e glória a ti, Senhor 
Cristo palavra, Cristo, palavra 
Cristo, palavra de Deus! 

 
“O homem não vive somente de  pão, 
Mas de toda palavra da boca de Deus." 

 

 

Comp. Frei Telles, Wanderson Luiz 

 

https://youtu.be/zWobJxhD_iI
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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Comp. Pe. José Weber 

                    Nós vivemos de toda a palavra 

                    Que procede da boca de Deus: 

                    A palavra de vida e verdade 

                    Que sacia a humanidade 

                    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 
 

 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 

https://youtu.be/KLoyksQypdI
https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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2° DOMINGO DA QUARESMA (13/03/2022) 
(Gn 15,5-12.17-18; Sl 27/26; Fl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36) 

 
 

Comp. Eurivaldo S. Ferreira, Reginaldo Veloso 

 

Fala assim meu coração: 
"Vou buscar a tua face!" 
Senhor, o teu semblante 
não me escondas, não! 
Senhor, o teu semblante 
não me escondas, não! 

 
1. És, Senhor, o meu abrigo, 
Segurança e proteção, 
Tenho os olhos em ti fixos, 
Minha rocha e salvação. 
Vê meu coração contrito, 
Vem, me guie a tua mão. 
 
2. Da maldade, vem, me livra, 
Tira-me da perdição. 
Teu semblante é minha luz, 
É farol na escuridão. 
Em teu coração encontro 
Só bondade e compaixão. 

 
3. A ti peço uma só coisa: 
Em tua casa habitar 
Cada dia de minha vida, 
E o teu amor provar! 
Cantarei, então, pra sempre 
Ó meu Deus, o teu louvor! 

 
 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/03/reflexao-para-o-segundo-domingo-da.html
https://youtu.be/TCerl0EavmY
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Comp. Frei Wanderson Luiz Freitas

 

O Senhor é minha luz e salvação 
1. O Senhor é minha luz e salvação 
    De quem eu terei medo? 
    O Senhor é a proteção da minha vida 
    Perante quem eu tremerei? 

 

2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo 
    Atendei por compaixão! 
    Meu coração fala convosco confiante 
    É vossa face que eu procuro 
 

3. Não afasteis em vossa ira o vosso servo 
    Sois vós o meu auxílio! 
    Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, 
    Meu Deus e Salvador 

 

4. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver 
    Na terra dos viventes 
    Espera no Senhor e tem coragem 
    Espera no Senhor! 

 

 

 

Comp. Adenor Leonardo Terra 

 
Louvor a Vós, ó Cristo 
Rei da eterna glória 
 

Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: 
Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós 

 
 
 

     

https://youtu.be/TJN-FEYnDmY
https://youtu.be/GXwxnjAVGt4
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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Comp. Pe. Wallison Rodrigues 
 

Jesus, Filho amado do Pai 
Divina e gloriosa Alegria 
Ó Luz cingida de Luz: 
Nossa vida iluminai! 
Escutemos sua voz! 

 
1. Clarão do Pai que traz nova visão 
Palavra Eterna que restaura o nosso agir. (cf. Sl 4,7) 
Clarão do Pai que nos é salvação 
Palavra Eterna que nos encaminha à Luz. (cf. Sl 26,1; 35,10) 
 
2. Clarão do Pai que é essência de Deus 
Palavra Eterna e caminho aos Céus. (cf. Jo 10,30; Sl 42,3) 
Clarão do Pai que proscreve o medo 
Palavra Eterna que tateia nosso Ser. (cf. Mt 17,7; Sl 32,15) 
 
3. Clarão do Pai que irradia o amor; 
Palavra Eterna que nos chama a ser luz. 
Clarão do Pai que nos convida a Si 
Palavra Eterna que nos partilha tua paz 
 
4. Clarão do Pai que nos faz filhos da Luz 
Palavra Eterna que aumenta nossa fé. 
Clarão do Pai que é a vida dos homens 
Palavra Eterna que é a plena verdade 
 
5. Clarão do Pai que resplandece em nós 
Palavra Eterna que abrilhanta nosso olhar. 
Clarão do Pai que dissipa as trevas 
Palavra Eterna que nos chama à conversão 
 

 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 

https://youtu.be/lHJ1u0fKDg8
https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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3° DOMINGO DA QUARESMA (20/03/2022) 
 (Êx 3,1-8a.13-15; Sl 103/102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9) 

 

 

Comp. Gilson Celerino 

 
Tenho os olhos sempre fitos no Senhor (Sl 25/24,15) 
porque livra os meus pés da armadilha 
Olhai para mim, tende piedade 
pois vivo sozinho e infeliz 

 

1. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, 
    em vós confio: que eu não seja envergonhado! 
 

2. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, 
    mas, sim, quem nega por um nada a sua fé. 

 

3. Alivai meu coração de tanta angústia, 
    e libertai-me das minhas aflições! 
 

4. Considerai minha miséria e sofrimento 
    e concedei vosso perdão aos meus pecados! 

 

5. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
    como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

 

Comp. Frei Wanderson Luiz Freitas 

O Senhor é bondoso e compassivo 
1. - Bendize, ó minha alma ao Senhor 
      E todo o meu ser, ser santo nome! 
    - Bendize, ó minha alma ao Senhor 
      Não te esqueças de nenhum de seus favores! 
 
2. - Pois ele te perdoa toda culpa 
      E cura toda tua enfermidade 
    - Da sepultura ele salva a tua vida 

             E te cerca de carinho e compaixão 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/03/reflexao-para-o-terceiro-domingo-da.html
https://youtu.be/boJjDxFo5gE
https://youtu.be/fZ2wjJDdagg
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3. - O Senhor realiza obras de justiça 
       E garante o direito aos oprimidos; 
    - Revelou os seus caminhos a Moisés 
      E aos filhos de Israel, seus grandes feitos 
       

4. - O Senhor é indulgente, é favorável 
      É paciente, é bondoso e compassivo 
    - Quanto os céus por sobre a terra se elevam 
      Tanto é grande o seu amor aos que o temem 

 

Comp. Eurivaldo Silva Ferreira 
 

Glória e louvor a vós, ó Cristo! 
Convertei-vos, no diz o Senhor 
Porque o Reino dos céus está perto 
 

 

 

 

 

        Comp. Gílson Celerino 
 

1. Até mesmo o pardal um abrigo encontra, 
e a andorinha um lugar para pôr seus filhotes: 
teus altares, ó Deus e Senhor do universo, 
teus altares, ó Deus, ó meu Rei e Senhor. 

2. São felizes, Senhor, os que habitam tua casa: 
para sempre, ó Deus, eles vão te louvar. 
Quão amável, Senhor, é tua santa morada, 
como a amo, ó Deus e Senhor do universo. 

3. Consumindo-se está de saudades minh’alma, 
por teus átrios anseia, teus átrios, Senhor. 
Minha prece escuta, ó Deus do universo, 
teu ouvido, inclina, ó Deus de Jacó. 

4. Olha agora, Adonai, tu que és nosso escudo, 
vê a face do eleito, daquele que ungiste. 

https://youtu.be/rAjBPmnIB4w
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
https://youtu.be/GdeAJNpK0p0
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Na verdade, Senhor, um só dia em tua casa 
vale mais que milhares do lado de fora. 

5. Eu prefiro estar no limiar de tua casa 
a hospedar-me no lar de quem contra ti peca. 
O Senhor nosso Deus, ele é sol, é escudo: 
distribui largamente a graça e a glória. 

6. Não recusa o Senhor bem algum ao que é justo, 
nunca nega um favor a quem anda em justiça. 
Ó Senhor poderoso, que és Deus do universo, 
bem feliz quem em ti põe a sua esperança! 

 

 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 

 
ORAÇÃO À NOSSA SENHORA EDUCADORA 

Virgem Maria, Mãe Educadora,  
sinal de vida e sabedoria, 

pelo amor do teu filho Jesus, 
intercede por nós a fim de que façamos  

o discernimento necessário  
na busca do conhecimento. 

Faze-nos compreender  
que somos transformados  

naquele que amamos, aumentando assim  
as dimensões do nosso coração. 

Dá-nos a ousadia de educar,  
de falar com sabedoria  
e ensinar com amor, 

sobretudo com o testemunho de nossas vidas,  
deixando a tua marca de esperança  

na vida de quem encontramos ao longo da vida. 
Maria, tu que tão bem educaste Jesus,  

auxilia-nos nesta longa caminhada, 
revestindo-nos da coragem de experimentar,  

dia a dia, 
a verdadeira felicidade,  

Amém 

https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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4° DOMINGO DA QUARESMA (27/03/2022) 
(Js 5,9a.10-12; Sl 34/33; 2 Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) 

 

 

Comp. Pe. J. Gelineau 

 

Rejubilai-vos, Jerusalém! 
Vós que a amais, 
Vinde, acorrei de alegria e exultai! 
 

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. Rogai 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 bem! 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/03/reflexao-para-o-quarto-domingo-da_30.html
https://youtu.be/gXQDAZQNRyo
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Comp. Frei Wanderson Luiz Freitas 
 

        Provai e vede quão suave é o Senhor! 
1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo 

  Seu louvor estará sempre em minha boca 
- Minha alma se gloria no Senhor 
  Que ouçam os humildes e se alegrem 

 

         Provai e vede quão suave é o Senhor! 
2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus 

   Exaltemos todos juntos o seu nome! 
- Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu 
   E de todos os temores me livrou 

 

         Provai e vede quão suave é o Senhor! 
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos 

  E vosso rosto não se cubra de vergonha! 
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido 
  E o Senhor o libertou de toda angústia 

         Provai e vede quão suave é o Senhor! 
 
 

Comp. Cristian Gonçalves 
 

A vós, louvor e honra 
A vós, louvor e honra 
A vós, louvor e honra 
Senhor Jesus 
 

Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: 
Meu pai, eu pequei contra o céu e contra Ti (Lc 15,18) 

 
 

 

 

https://youtu.be/Ew6qPxgTt84
https://youtu.be/kBzGZImiawo
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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        Comp. Frei Zilmar Augusto, Miguel Philippi 

 

Vamos, então, celebrar um banquete! 
Venham comigo o perdão festejar! 
Pois, o meu filho que errou pela estrada 
Arrependido voltou ao seu lar 
Pois, o meu filho que errou pela estrada 
Arrependido voltou ao seu lar 

1. Foi com bondade e como prometera 
    Senhor, que me acolhestes pecador 
    Sabedoria, retidão, bom senso 
    Dai-me, pois tenho fé em vosso amor 

2. Longe de Ti, Senhor, eu me perdera 
    Mas retornei e sigo fielmente 
    Porque és bom e só bondade fazes 
    Tua vontade cumprirei contente 

3. Os orgulhosos juntos me atacam 
    Mas sou fiel a Ti de coração! 
    Seus corações são frios como pedra 
    Em Ti encontro minha salvação 

4. Ser humilhado foi bom para mim 
    Pois aprendi em meio à vileza! 
    Pra mim o amor que sai de tua boca 
    Vale bem mais do que qualquer riqueza 

 
 
 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 
 

:  

 Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, 
promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, 
a cultura do encontro e o cuidado com a Casa Comum. 

https://youtu.be/B6TVPmYxQq8
https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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5° DOMINGO DA QUARESMA (03/04/2022) 
 (Is 43,16-21; Sl 126/125; Fl 3,8-14; Jo 8,1-11) 

 

        Comp. André Zamur 

 

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! 

 
 

Comp. Frei Wanderson Luiz Freitas 

 

Maravilhas fez conosco o Senhor, 
Exultemos de alegria! 

 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/04/reflexao-para-o-quinto-domingo-da.html
https://youtu.be/dpWIKRL_2Pk
https://youtu.be/cJNoeR0-lok
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1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, 
    Parecíamos sonhar; 
    Encheu-se de sorriso nossa boca, 
    Nossos lábios, de canções. 
 

2. Entre os gentios se dizia: Maravilhas 
    Fez com eles o Senhor! 
    Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, 
    Exultemos de alegria! 
 

3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, 
    Como torrentes no deserto. 
    Os que lançam as sementes entre lágrimas, 
    Ceifarão com alegria. 
 

4. Chorando de tristeza sairão, 
    Espalhando suas sementes; 
    Cantando de alegria voltarão, 
    Carregando os seus feixes! 

 
 

Comp. Pe. José Carlos Sala 

 

Glória a Vós, ó Cristo, Verbo de Deus! 
Glória a Vós, ó Cristo, Verbo de Deus! (bis) 

Agora, eis que diz o Senhor: (Jl 2,12-13) 
De coração convertei-vos a mim 
Pois sou bom, compassivo e clemente 

 

 

 

 

:  

Promover uma educação comprometida com novas formas de 
economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da 
vida humana, em especial, dos mais pobres. 

https://youtu.be/GjxrOnubFzg
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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Comp. Eurivaldo Silva, Pe. Wallison Rodrigues, Iorlando Rodrigues 

 

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 
  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://youtu.be/_KhxiJLxf8k
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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 

 
 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 

 

 

https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y


25 
 

DOMINGO DE RAMOS - Lc 19,28-40 
(Is 50,4-7; Sl 22/21; Fl  2,6-11; Lc 22,14-23,56) 

 

Comp. Gilson Celerino 

 

Seis dias antes da solene Páscoa 
quando o Senhor veio a Jerusalém, 
correram até ele os pequeninos. 
Trazendo em suas mãos ramos e palmas 
em alta voz cantavam em sua honra: 

Bendito és tu que vens com tanto amor! 
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

1. "Ó portas, levantai vossos frontões! 
    Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, 
    para que assim o Rei da glória possa entrar!" 

Bendito és tu que vens com tanto amor! 
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

2. Dizei-nos: "Quem é este Rei da glória?" 
    "O Rei da glória é o Senhor onipotente, 
    o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!" 

Bendito és tu que vens com tanto amor! 
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

Seis dias antes da solene Páscoa 
quando o Senhor veio a Jerusalém, 
correram até ele os pequeninos. 
Trazendo em suas mãos ramos e palmas 
em alta voz cantavam em sua honra: 

Bendito és tu que vens com tanto amor! 
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! 

 

https://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2019/04/reflexao-para-o-domingo-de-ramos-lucas.html
https://youtu.be/whfFsIikd0A
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        Comp. Frei Wanderson Luiz Freitas 

 
Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 

 

1. - Riem de mim todos aqueles que me veem 
  Torcem os lábios e sacodem a cabeça: 
- Ao Senhor se confiou, ele o liberte 
  E agora o salve, se é verdade que ele o ama 

 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 
 

2. - Cães numerosos me rodeiam furiosos 
  E por um bando de malvados fui cercado 
- Transpassaram minhas mãos e os meus pés 
  E eu posso contar todos os meus ossos 

 
Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 

 

3. - Eles repartem entre si as minhas vestes 
  E sorteiam entre si a minha túnica 
- Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe 
  Ó minha força, vinde logo em meu socorro! 

 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 
 

4. - Anunciarei o Vosso nome a meus irmãos 
  E no meio da assembleia hei de louvar-vos! 
- Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores 
        glorificai-o, descendentes de Jacó 
  E respeitai-o toda a raça de Israel 

 

Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 

 
 

 

 

https://youtu.be/91flxhSjtxA
https://youtu.be/NviLxQyu_s4
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Comp. Pe. José Weber 

 
 
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 

 
1. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 
E ficais longe de meu grito e minha prece? 
Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, 
e clamo de noite e para mim não há resposta! 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
2. Foi em vós que esperaram nossos pais; 
esperaram e vós mesmo os libertastes. 
Seu clamor subiu a vós e foram salvos; 
em vós confiaram e não foram enganados. 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
3. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem; 
sou o opróbrio e o desprezo das nações. 
Riem de mim todos aqueles que me veem, 
torcem os lábios e sacodem a cabeça. 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
4. "Ao Senhor se confiou, ele o liberte 
e agora o salve, se é verdade que ele o ama!" 
Desde a minha concepção me conduzistes, 
e no seio maternal me agasalhastes. 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
5. Desde quando vim à luz vos fui entregue; 
desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus! 
Não fiqueis longe de mim, porque padeço; 
ficai perto, pois não há quem me socorra! 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 
 

 
 

(VEJA COM CIFRAS)     (OUÇA O PLAYBACK) 
 

https://youtu.be/y23aPOOJzdY
https://youtu.be/ZWX7Iad3fGA
https://youtu.be/o-774ISwYMg
https://youtu.be/nClNhcczm8Y
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Tema:  

Lema:  (Cf Pr 31,26) 
 

:  

 Promover diálogos a partir da realidade educativa no Brasil, à luz 
da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral 
e solidário.  

 

     : 
 

1. Analisar o contexto da educação na cultura atual, e seus 
desafios potencializados pela pandemia.  

2. Verificar o impacto das políticas públicas na educação.  
3. Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da 

Tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na 
perspectiva do Reino de Deus. 

4. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade 
no processo educativo, com a colaboração dos educadores e 
das instituições de ensino.  

5. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, 
promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, 
a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum.  

6. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, 
universidades, centros comunitários e outros espaços 
educativos, em especial das instituições católicas de ensino.  

7. Promover uma educação comprometida com novas formas de 
economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço 
da vida humana, em especial, dos mais pobres. 
 

 

 

VEJA SUBSÍDIOS DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE  2022 
http://xacute1.com/?p=18145 

 

SUBSÍDIO ELABORADO PELA 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE HELENA MARIA – OSASCO 

http://xacute1.com/?p=18145
http://xacute1.com/?p=18145

