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SUMÁRIO TUA PRESENÇA

Letra: Valeriano

Música: Felipe Vaz

Senhor nós te louvamos de todo o coração
Nada em nossa romagem seria possível
Sem tua proteção.
 
Hoje, olhando com ternura, o passado tão distante,
Lembranças com amargura envolvem nossa mente,
Que mesmo com tantos erros, não se cansa de sofrer...
 
Senhor de poder e bondade
Que Tua presença
Seja luz em meu viver

Seja luz ...

Para esse mundo confuso, 
conturbado,  parado, calado, 
onde todos precisam de Ti
 
Ainda que tarde,
Rogamos com fé no coração 
Um raio de Tua luz
Para dissipar nossa escuridão.



SIMPLES DEVER A BELEZA DO AMOR

Letra: Dora

Música: Conceição Cavalcante

Letra: Carolina Abreu

Música: Carolina Abreu

Na beleza de uma flor
Encontrei a explicação
Para força do amor
Que transforma corações

Seu perfume tem aroma
De uma singular ação
Transportando os nossos sonhos
Para um reino de emoção

Cantai, cantai, cantai
A beleza do amor
Ele salva muitas vidas
E alivia a nossa dor

Nesse tão belo trabalho
De Divina criação
Entendemos que a vida
É a luz da perfeição

O que te faz pensar que é seu esse ar?
Que a vida se oferece sem limites pra explorar?
O respeito à Criação é simples dever
Toda a Natureza cabe a ti proteger.

O abuso destrói, o uso edifica
Trabalhe em prol da harmonia da vida
Então vamos todos juntos:

Reagir e repensar (Reduzir e Reciclar)
Interagir com o ambiente
De um modo diferente.
Decidir começar
a mudança consciente
pro planeta transformar.

Por isso pare e pense
no que deve cumprir.
A Terra ensina
A lição do bem servir.

No vento que acalenta
No sol que fortifica
Na terra tão generosa
No mar que energiza.



A COR DO CORAÇÃO ESCOLHAS

Letra: Cássio Emmanuel

Música: Cássio Emmanuel

Letra: Marcus V. Azevedo

Música: Felipe Vaz

Dourado, azul de prata,
Cor do luar.

Amarelo, anil e verde,
floresta e mar.
Multicores borboletas,
jardim e pomar.

Tons negros, tristes cinzas,
marejar...

Mas a cor do coração...
É o rubro da emoção,
o verde da esperança
e a cor de luz da renovação

Mas a cor do coração...
é o brilho da lição
do sorriso da criança
na luz da reencarnação

Numa ilha 
Mar calmo ...
Nuvens belas pelo ar,
Brisa leve a embalar.
Mas o belo 
Nunca dispensa o trabalho

E se o mar é o obstáculo
Que devemos superar,
Lancemos o barco do esforço
Pela água a navegar.

O Sol nunca escolhe
Quem sua luz deve iluminar...
Porque então sempre escolhemos,
Quem devemos ajudar?

Conformistas, somos todos!
Nesse palácio interno da ilusão.
Acomodados no orgulho
Enquanto o bem reclama ação.

Novas lutas sempre surgem 
Estejamos sozinhos ou não, 
Mas quem está preparado
Dificuldades são o arado
Pra valiosa educação.

Sempre olhar no fundo de si mesmo
Nunca é fácil opção.
Luta diária e necessária
Para se alcançar a evolução.



DIÁLOGO COM JESUS A MÚSICA DA VIDA

Letra: Lenise Marques

Música: André Moreira

Letra: Andrei e Natalia

Música: Andrei e Natalia

A vida tem a sonoridade que damos a ela.
Cada um é seu próprio compositor,
Construtor e regente do próprio destino.
Cada um é seu próprio compositor. 

Olhe para SI um pouco;
Pro seu interior.

Deixe o SOL tocar sua pele. Não dê RÉ na vida!
Reponha as energias; 
Ande, olhando o que pode Fazer;

Olhe para SI um pouco;
Pro seu interior.

Não tenha DÓ de gastar os sapatos na 
caminhada da vida, pois ela não tem fim!
Pois ela não tem fim!

- Meu Jesus, ouve-me das paragens benditas!
 - Estou ouvindo, irmã, daqui, do teu coração...
- Meu Jesus, me ensina o Caminho, a Verdade e a Vida!
- É o Amor. Caridade, Estudo, União, Redenção.

-Meu Jesus, te suplico, me ensina a ser útil na vida!
- Vai, labuta, irmã, na Minha Seara do Bem,
Levantando os caídos, consolando os aflitos, 
Doa teu coração sem julgar nem cobrar de ninguém.

- Meu Jesus, dá trabalho e forças com ele!
- Tem confiança em mim, a lavoura não te faltará.
Arregaça as mangas, e as espadas que ferem
transforma em arado, escalpelo e vai trabalhar.

- Meu Jesus! Afastai os inimigos ferozes!
-Inimigos não têm, somos todos irmãos.
Saiba, teus milenares adversários, algozes – 
Preconceito, má-fé, intolerância e curta visão.

- Meu Jesus! Desvenda, te peço, meus olhos!
- Saiba, olhos não vêem, quem enxerga é o coração.
Olhos fixam o externo e se perdem nas formas;
Coração vê raiz, conteúdo e dá compreensão.

- Meu Jesus, me ajuda a expandir a consciência!
- Veja Minha presença em todos e em tudo ao redor, 
Como eu, sinta o grande carinho, amor, reverência
À Divindade dormida nos homens e ao seus esplendor.

- Meu Jesus, quero ir ao teu Reino de Glória!
- O portal está aberto, o Evangelho te conduzirá.
Não me procures  alí, estou na terra entre a dor e as escórias
Ajudando aos filhos perdidos retomar o caminho para lá!

- Meu Jesus, ouve-me das paragens benditas!
 - Estou ouvindo, irmã, daqui, do teu coração...
- Meu Jesus, me ensina o Caminho, a Verdade e a Vida!
- É o Amor. Caridade, Estudo, União, Redenção.



ACONCHEGO EM FAMÍLIA ARTE E VIDA

Letra: Conceição Cavalcante

Música: Conceição Cavalcante

Letra: Margarida Cardoso

Música: Alberto Cavalcante

No aconchego do lar
Os filhos vivem em paz.
Firmeza dosada com 
Amor e carinho.
Transforme, evangelizando
seu coraçãozinho.

Como as flores germinando no jardim,
Os filhos devem receber dos pais o bom exemplo.
Como a semente plantada
Com fé e devoção,
Evangelize sempre
Esse seu coração.

Ensine com amor e alegria
Leve a luz divina
A família é o aconchego
Que semeia o bem em seu coração                 
Tornando o mundo mais irmão.                        

Plim, plim, plim
Tum, tum, tum
Chua, chua, chua...
Vida a cantar!
É a vida a nos falar

Ouço os sons da natureza
Ressoando bem em mim!
No Universo...... a beleza!!!
Vibra a vida bem assim:

Huuum, o canto do vento!
Chuaaa, as ondas do mar!
Fiu, fiu, o canto dos pássaros!
Psiu, psiu, o silêncio do ar!

Quando danço, quando canto
Quando brinco de interpretar
Quando conto, quando pinto,
Sinto o coração pulsar!
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