
FRATERNIDADE AGOSTINIANA LEIGA 

1-AMAR A TI SENHOR 

Amar a ti, Senhor, em todas as coisas e todas em ti. 

Em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. 

 
2-A MISERICÓRDIA DO SENHOR (Taizé) 

A misericórdia do Senhor, sempre, sempre eu cantarei. 

Senhor, piedade! Cristo, piedade! Senhor, piedade, piedade de nós. 

 

3-Escuta, Israel  

Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar (bis) 

Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar (bis) 

 

 

4-Deus chama a gente (Ernesto Barros Cardoso) 

1. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto do 

seu povo. 

É hora de transformar o que não dá mais; sozinho, isolado, ninguém 

é capaz. 

Por isso vem, entra na roda com a gente também, 

Você é muito importante (bis). Vem! 

2. Não é possível crer que tudo é fácil, há muita força que produz a 

morte, 

Gerando dor, tristeza e desolação, é necessário unir o cordão. 

3. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. 

É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças 

juntar. 
 

5-EIS-ME AQUI, SENHOR 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor! 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor! Eis-me aqui, 

Senhor. 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminho nunca visto me 

enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz e por isso respondi, 

aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e 

trovador. Da história e da vida do meu povo e por isso respondi: aqui 

estou! 

3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a 

ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor e por isso respondi: 

aqui estou! 
 

6-Eis que faço novas todas às coisas 

Eis que faço novas todas às coisas, que faço novas todas às coisas, 

que faço novas todas as coisas. (bis) 

1. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, 

é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. 

2. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. 

a pedra que então me prendia no terceiro dia rolou. 

3. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor. 

lhe dou uma nova esperança, tudo o que era velho passou. 
 

7-Esteja sempre com você (Agostinho Soares)  

Esteja sempre com você a paz do Senhor Jesus! 

Esteja sempre com você a paz do Senhor Jesus! 

Esteja sempre com você a paz do Senhor Jesus! 

Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus! 
 

8-Eu quero ser  

Eu quero ser, Jesus amado, como o barro nas mãos do oleiro. 

Rompe-me a vida, faze-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um 

vaso novo. 
 

9-Buscai primeiro o Reino de Deus (M. Frankreich) 

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. 

E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Aleluia! 

2. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. 

Que procede da boca de Deus. Aleluia. Aleluia! 

3. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. 

Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia. Aleluia! 

 

10-A ti, meu Deus ( Frei Frabreti) 

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, 

elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz 

A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, 

meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. 

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. 

E a tua bondade infinita, me perdoar; 

Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. 

Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, 

Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. 

Em ti, Senhor, humildes se alegrarão. 

Cantando a nova canção de esperança e de paz. 

 

11-A vossa palavra, Senhor ( Frei Luiz Turra)  

A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! (bis) 

1. Como o pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 

2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração. 

3. Neste encontro da Eucaristia, aprendemos a grande lição! 

Batiza-me, Senhor, com teu Espírito  

Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu 

Espírito. 

Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. 

E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor (bis) 

Inunda-me... Transforma-me... Lava-me... Ilumina-me... 

 

12-Cantai ao Senhor  

1. Cantai ao Senhor, um cântico novo. 

Cantai ao Senhor, um cântico novo. 

Cantai ao Senhor, um cântico novo. 

Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

2. Porque ele fez, ele faz maravilhas (3x) 

Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

3. É ele quem dá o Espírito Santo (3x) 

Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

4. Jesus é o Senhor, amém, aleluia (3x) 

Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

5. Louvai ao Senhor, amém, aleluia (3x) 

Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. 

 

13-Conheço um coração (Pe. Joãozinho, scj) 

1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno 

Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos 

Que tem o dom de amar, que sabe perdoar 

E deu a vida para nos salvar. 

Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração (bis) 

2. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra 

Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta 

Não quer saber de amar nem sabe perdoar 

Quer tudo e não sabe partilhar. 

3. Lava, purifica e restaura-me de novo 

Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. 

Derrama sobre nós a água do amor. 

 

 
 

 

VAMOS CANTAR... 

 

 AGOSTINIANOS LEIGOS  
  



14-Ensina teu povo a rezar (Pe. Zezinho, scj) 

Ensina teu povo a rezar, Maria Mãe de Jesus. 

Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. 

Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

1. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher. 

Ensina a teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser. (bis) 

2. Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus. 

Ensina o teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. (bis) 
 

15-Estes lábios meus  

1. Estes lábios meus, vem abrir, Senhor. (bis) 

Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis) 

2. Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis) 

Ele se manifesta nosso Salvador. (bis) 

3. Ó Senhor, meu Deus, desde o amanhecer (bis) 

Com sede eu te procuro, vem me atender! (bis) 

4. Como a terra seca do sertão por água, (bis) 

Assim por ti suspiro eu de corpo e alma! (bis) 

5. Toda a minha vida vou te bendizer, (bis) 

Pedindo a tua benção, minhas mãos erguer! (bis) 

7. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis) 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 

8. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 

Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis) 

 

16-Ainda que eu falasse 

Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos 

anjos sem amor eu nada seria. 

É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. 

O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. 

O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. 

É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos 

anjosSem amor eu nada seria. É um não querer mais que um bem 

querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de 

contente, é cuidar que se ganha em se perder 

É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor 

É um ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si é o mesmo 

amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos 

dormem. 

Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. 

É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. 

Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos 

anjos. Sem amor eu nada seria. 
 

17-Me chamaste 

1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. 

Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. 

É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 

Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. (bis) 

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. 

Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. 

Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. 

É difícil agora viver sem saudades de ti. 

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário. 

Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração... 

Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, 

No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união! 
 

18-Daqui do meu lugar (Pe. Zezinho, scj) 

1. Daqui do meu lugar eu olho o teu altar 

e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. 

Partiste aquele pão, e o deste aos teus irmãos, 

Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. 

Somos a Igreja do Pão, do pão repartido e do abraço e da paz. 

Somos a Igreja do Pão, do pão repartido e do abraço e da paz. 

2. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar. 

e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. 

Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos, 

Criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 

Somos a Igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. (2x) 
 

19-Eu quero acreditar na vida (Zé Martins) 

1. Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer. 

Ter no rosto um sorriso amigo, acreditar que o sonho é pra valer. 

Eu quero ter meu peito aberto, caminhar e não olhar pra trás. 

Caminheiro quero amor por perto, quero o mundo construindo paz. 

Canta comigo cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos. 

Pra fazer um mundo mais irmão. 

Canta comigo cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos. 

Pra fazer um mundo mais irmão. 

2. Eu quero acreditar no amor, ver a noite se afastar de mim. 

Em cada rua plantar uma flor e fazer da terra um jardim. 

Venha junto sonhar o desejo de que a vida não tenha mais fim. 

No violão soe o arpejo, construindo a paz, o amor, enfim. 
 

20-Eu vos dou um novo mandamento  

“Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim 

como eu vos amei”, disse o Senhor. 
 

21-Há um barco esquecido na praia 

1. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. 

É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. 

Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. 

Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. 

De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. 

É preciso pescar diferente que o povo já sente que o tempo chegou 

E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. 

Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, 

um barco esquecido na praia. 

2. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. 

É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. 

Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar 

Barco e rede voltaram vazios, mas os dois precisam pescar. 

3. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. 

Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. 

Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. 

Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar... 

De repente me envolve uma luz e eu entrego o meu leme a Jesus. 

É preciso pescar diferente que o povo já sente que o tempo chegou. 

E partirmos pra onde Ele quis, tenho cruzes mas vivo feliz. 

Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, 

um barco esquecido na praia. 
 

22-INDO E VINDO 
Indo e vindo, trevas e luz: tudo é graça, Deus nos conduz! 

 

23-Kyrie 

Kyrie, Kyrie, Eleison! (bis) 

Christe, Christe, Eleison! (bis) 

Kyrie, Kyrie, Eleison! (bis) 
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