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QUEM SOMOS
O Grupo Espírita Paz e Bem tem como
fundamentos e inspiração, a vida e a obra de Francisco de Assis, querido
irmão que à frente de seu tempo compreendeu com profundidade a
dimensão da obra de Deus nos legou ensinamentos que nos despertam
para a necessidade de uma vida simples, para a busca da humildade, do
desapego e acima de tudo para a prática do bem e do amor incondicional.
Nós todos, amigos-irmãos que
constituímos o Paz e Bem, nos encontramos em reunião aberta todas as
quintas-feiras com o objetivo de estudar, discutir e difundir os
fundamentos da Doutrina espírita, codificada por Alan Kardec segundo
as bases do Evangelho de Jesus.
Nos movem
nessa confraternização
semanal, composta de irmãos e de iguais, o agradecimento e a
comemoração pela vida, a busca permanente da prática alegre e fraterna
da caridade, do amor ao próximo, do desenvolvimento moral e do
respeito à natureza, visando a construção de um mundo melhor no qual,
através de nosso envolvimento e da nossa participação efetiva, possamos
conviver definitivamente com o Bem encontrando assim a verdadeira
Paz!

Seja muito bem-vindo!
Solte a voz!
Cante!
Participe!

MISSÃO DO GRUPO
"Divulgar os valores da Doutrina Espírita
e incentivar o despertar do ser humano para o autoconhecimento e a
autotransformação, auxiliando na evolução do planeta.”
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* MANTRA: (do sânscrito MAN mente e TRA alavanca –
significando “proteção mental”) é uma sílaba ou poema
religioso normalmente em sânscrito, mas pode ser cantado em
outros idiomas. Os mantras originaram do Hinduísmo, porém
são utilizados também no Budismo e jainismo. Os mantras são
entoados como orações, repetidamente como as do
cristianismo.
** NAMASTÊ: palavra sânscrita, é uma saudação comum na
Índia e que traduz uma verdade mui profunda: "O divino em
mim saúda o divino em você" ou "O Deus que habita em mim
saúda o Deus que habita em você".
*** AHIMSA: palavra sânscrita; é o princípio ético-religioso
adotado principalmente pelo jainismo e presente no hinduísmo
e no budismo, e que consiste na rejeição constante da violência
e no respeito absoluto de toda forma de vida.

"O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e
trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os
esforços para dizer, no dia seguinte, que traz em si alguma coisa
melhor do que na véspera."
Allan Kardec
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ÍNDICE

MEUS MANTRAS
Nando Cordel

01. SERES DE AMOR
"Nós somos Seres de Amor, de Luz, de Paz" (4x) / “Eu Te
amo" (4x) / "Nós somos seres de Amor, de Luz, de Paz"
02. DEUS ESTÁ EM NÓS
"Deus está em mim / Deus está em mim / Meu coração é
pleno de Amor" (4x)
03. SUAVE LUZ
"O som do Teu Amor / Me faz canção / Dança suave Luz / Em
mim, em nós" (4x)
04. SOMOS PAZ
"Eu sou a Paz / Você é a Paz / Nós somos a Paz do mundo"(8x)
05. FAÇA O BEM
"Cante / Ame / Todo instante faça o Bem"
06. NOSSO AMOR É UNO
"Eu sou o teu Amor / Você é meu Amor / O nosso Amor é uno
/ O nosso Amor é lindo" (6x)
07. AMAI, AMAI
"Pra ser feliz / Amai, amai" (3x) / “Pra ser feliz” (2x)
08. NAMASTÊ**
"Meu coração te diz 'Namastê' / Meu coração deseja muito
Amor" (4x)
09. A PAZ COMEÇA EM MIM
"A amar é o nosso Caminho / A Paz começa em mim" (4x) /
“Ahimsa*** / Ahimsa” (2x)
10. PURO AMOR
"Eu nasci para amar / Eu nasci pra ser feliz / Eu sou o puro
Amor / Sou Paz" (5x)
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A MONTANHA
COMUNHÃO
A NATUREZA DAS COISAS
A PAZ (Heal The World)
A TERRA É UMA ESCOLA
A PAZ / ANTE O CRIME
ALEGRIA
ALGUÉM NA ESTRADA
AMIZADE SINCERA
CATIVAR
ANJOS
AMOR IMENSO/ COMO UMA ONDA (Zen-Surfismo)
BILHETE FRATERNO
BEM DE MANHÃ
CARIDADE
COMPANHEIRO
CORAÇÃO TRANQUILO (Com Serra do Luar)
DEUS NA NATUREZA
É NATAL
DOCE É SENTIR
O PASSE
É DEUS/ O ARCO-ÍRIS
FAMÍLIA UNIVERSAL
HINO A BEZERRA DE MENEZES
IMAGINAÇÃO/ MENSAGEM DE JESUS
NATAL TODO DIA
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UM NOVO LUGAR
Vanessa Alves / Maurício Gaetani

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

O HOMEM
OBRIGADO, SENHOR
PRECE
ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO (ORAÇÃO DA PAZ)
PACIÊNCIA
PAZ PELA PAZ
PEQUENOS ERROS
O POBRE DE DEUS
QUANTA LUZ
QUE MARAVILHA VIVER (WHAT A WONDERFUL WORLD)
QUERER É PODER
REENCONTRO
SABER AMAR
SEMENTES DO AMANHÃ (NUNCA PARE DE SONHAR)
SUAVE MENSAGEM
SEMPRE A SERVIR
SERAFIM DE LUZ
SÚPLICA A JESUS
TE OFEREÇO PAZ
SOMOS TODOS ÍNDIOS
TOCANDO EM FRENTE
TODOS ESTÃO SURDOS
UM NOVO LUGAR
MEUS MANTRAS

Eu aprendi que a Terra é / um lugar lindo de viver
Que a Natureza é a razão / pra Vida aqui acontecer
Não importa de onde vem
Não importa raça, cor, religião pra ser do Bem
A amizade de vocês / me ensinou uma lição
Jogar fora demais não dá / Reciclar é solução
Viver bem do que se tem
Proteger nosso futuro e ser exemplo pra alguém
Atitudes pra mudar, mais ações pra ensinar
Ser uma geração do Bem
Quem curar a nossa Terra vai ser mais feliz
Vai colher o melhor fruto de uma só raiz
Quem cuidar do nosso mundo vai poder criar
Um novo lugar pra se morar
Viver em Paz é a missão / que a gente quer realizar
Se for difícil, tudo bem/ Nós temos forças pra mudar
São milhões de corações,
Diferentes pra pulsar, pra espalhar a nossa voz
Atitudes pra mudar, mais ações pra ensinar
Ser uma geração do Bem
Refrão 2x
Lá, lá, lá... Um novo lugar pra se morar

refrão
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A MONTANHA

TODOS ESTÃO SURDOS
Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Lá, lá, lá, lá, lá...
(falado) Desde o começo do mundo que o homem sonha com a Paz/Ela
está dentro dele mesmo/Ele tem a Paz e não sabe/É só fechar os olhos/E
olhar pra dentro de Si Mesmo.
Tanta gente se esqueceu, que a Verdade não mudou
Quando a Paz foi ensinada, pouca gente escutou
Mas meu Amigo volte logo, venha ensinar meu povo
O Amor é importante, vem dizer tudo de novo
Lá, lá, lá, lá, lá...
(falado) Outro dia, um cabeludo falou Que não importam os motivos da
guerra/ A Paz ainda é mais importante/Esta frase vive nos cabelos
encaracolados/Das cucas maravilhosas/Mas se perdeu no labirinto/Dos
pensamentos poluídos pela falta de Amor/muita gente não ouviu
porque não quis ouvir/Eles estão surdos!
Tanta gente se esqueceu, que o Amor só traz o Bem
Que a covardia é surda e só ouve o que convém
Mas meu Amigo volte logo, vem olhar pelo meu povo
O Amor é importante, vem dizer tudo de novo
Lá, lá, lá, lá, lá...
(falado) Um dia o ar se encheu de Amor/ E em todo o seu esplendor as
vozes cantaram/Seu canto ecoou pelos campos/Subiu as montanhas e
chegou ao Universo/E uma estrela brilhou mostrando o Caminho/"Glória
a Deus nas alturas/E Paz na Terra aos homens de boa vontade"
Tanta gente se afastou, do Caminho que é de Luz
Pouca gente se lembrou, da mensagem que há na cruz
Mas meu Amigo volte logo, venha olhar meu povo
Que o Amor é importante, vem dizer tudo de novo
La,́ la,́ la,́ la,́ la...
́

Roberto Carlos/Erasmo Carlos

Eu vou seguir / uma Luz lá no alto/ eu vou ouvir
Uma Voz que me chama/ eu vou subir,
A montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar
Eu vou gritar / Para o mundo me ouvir e acompanhar
Toda a minha escalada e ajudar/A mostrar como é o meu grito de Amor e de Fé
Eu vou pedir / Que as estrelas não parem de brilhar
E as crianças não deixem de sorrir
E que os homens jamais se esqueçam de agradecer
Por isso eu digo: Obrigado, Senhor, por mais um dia
Obrigado, Senhor, que eu posso ver
Que seria de mim sem a fé que eu tenho em Você
Por mais que eu sofra: Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore
Obrigado, Senhor, por eu saber
Que tudo isso me mostra o Caminho que leva a Você
Mais uma vez: Obrigado, Senhor, por outro dia
Obrigado, Senhor, que o Sol nasceu / Obrigado, Senhor, agradeço,
Obrigado, Senhor
Por isso eu digo: Obrigado, Senhor, pelas estrelas
Obrigado, Senhor, pelo sorriso
Obrigado, Senhor/agradeço, Obrigado, Senhor
Mais uma vez: Obrigado, Senhor, por um novo dia
Obrigado, Senhor, pela esperança
Obrigado, Senhor, agradeço: Obrigado, Senhor
Por isso eu digo: Obrigado, Senhor, pelo sorriso
Obrigado, Senhor, pelo perdão / Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor
Mais uma vez: Obrigado, Senhor, pela Natureza
Obrigado, Senhor, por tudo isso / Obrigado, Senhor, agradeço, Obrigado, Senhor
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COMUNHÃO

Ricardo Wagner/ Tarcísio Lima / João Figueiredo

Amar é um dom e como é bom saber amar
O ódio esquecer, tentar se vencer e não se deixar levar
O Amor é um Bem, existe alguém a te esperar
No Além ou aqui, o Amor faz sentir Jesus chegar
Profetas e leis, castelos e reis, Ele é, enfim
A célula viva, a mão mais amiga que sempre fala sim
O Amor é Você
Me faz entender que somos Um
Unificados, no divinizado Amor comum, Amor comum
(Repete tudo)
Amor comum, Amor comum, Amor comum...
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TOCANDO EM FRENTE
Almir Sater / Renato Teixeira

Ando devagar, porque já tive pressa
E levo esse sorriso, porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe
Eu só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, e nada sei
Conhecer as manhas e as manhãs
O sabor das massas e das maçãs
É preciso Amor pra poder pulsar
É preciso Paz pra poder sorrir
É preciso chuva para florir
Penso que cumprir a Vida, seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando os dias, pela longa estrada, eu sou
Estrada eu vou
Refrão
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora
Um dia a gente chega e no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história e cada Ser em si
Carrega o dom de ser capaz e ser feliz
Refrão
Ando devagar, porque já tive pressa
E levo esse sorriso, porque já chorei demais
Cada um de nós compõe a sua história e cada Ser em si
Carrega o dom de ser capaz e ser feliz

refrão
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A NATUREZA DAS COISAS

SOMOS TODOS ÍNDIOS
Vinicius Cantuária / Evandro Mesquita

Refrão: Ô chá, lá, lá, lá, lá (bis)
Se avexe não...
Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada.
Se avexe não...
A lagarta rasteja até o dia em que cria asas.

Há muito tempo que falo
De Natureza e Amor
Das coisas mais simples
Dos homens, de Deus
Canto sempre a esperança
Acredito no azul que envolve o Planeta toda manhã
Depende de mim, depende de nós
Escuto um silêncio, ouço uma voz
Que vem de dentro e enche de Luz
Toda nossa tribo...
Somos todos índios
Tenho pensado na Vida
No prazer de viver, nas coisas bonitas
Entre eu e você
Meu canto sempre é de luta
Por um mundo de Paz
Cuidar das florestas e dos animais
(Repete o refrão)
Repete 2ª estrofe e 2x o refrão.

Accioly Neto

refrão

Se avexe não...
Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa.
Se avexe não...
Amanhã ela pára na porta da sua casa
Se avexe não...
Toda caminhada começa no primeiro passo
A Natureza não tem pressa
Segue seu compasso, inexoravelmente chega lá...
Se avexe não...
Observe quem vai subindo a ladeira
Seja princesa, seja lavadeira...
Pra ir mais alto vai ter que suar.
Repete o refrão :Ô chá lá
(Repete tudo)
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A PAZ (Heal The World)
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TE OFEREÇO PAZ

Michael Jackson/ Marty Paich Vs. Nando

Deve haver um lugar dentro do seu coração
Onde a Paz brilhe mais que uma lembrança
Sem a Luz que ela traz já nem se consegue mais
Encontrar o Caminho da esperança
Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens
Se fazendo irmão e estendendo a mão
Só o Amor, muda o que já se fez
E a força da Paz junta todos outra vez
refrão
Venha, já é hora de acender a chama da Vida
E fazer a Terra inteira feliz
Se você for capaz de soltar a sua voz
Pelo ar, como prece de criança
Deve então começar outros vão te acompanhar
E cantar com harmonia e esperança
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
Pra trazer perdão e dividir o pão
(Refrão)
Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem,
Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm.
A lição pro futuro vem da alma e do coração,
Pra buscar a Paz, não olhar pra trás, com Amor.
Se você começar outros vão te acompanhar
E cantar com harmonia e esperança.
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
Pra trazer perdão e dividir o pão.
(Refrão 3x)
Venha, já é hora de acender a chama da Vida
E fazer a Terra inteira feliz

Válter Pini

Te ofereço paz
Te ofereço amor
Te ofereço amizade
Ouço tuas necessidades
Vejo tua beleza
Sinto os teus sentimentos
Minha sabedoria flui
De uma fonte superior
E reconheço esta fonte em ti
Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos...
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A TERRA É UMA ESCOLA

SÚPLICA A JESUS
Adriano Gomes

Jesus, no silêncio da prece
Teus irmãos a Ti pedem Paz pra aliviar um pouco as aflições.
Senhor, enxugai nosso pranto
Precisamos do Teu amor
E sentir Tua presença envolver nossos corações
Por isso, vem, Jesus!
E ir ao Teu encontro, queremos Te seguir
E afastar o mal da Terra e acabar de vez com a guerra
E caminharmos juntos rumo à Luz

Quero Paz na minha vida
Quero Luz no meu Caminho
Quero viver
Entender que tudo passa
Que a Terra é uma escola
Quero aprender
O Amor é a estrada
Que devemos caminhar
Quem tiver vontade firme
Tem felicidade

refrão 2x

Vem viver a emoção
Dê a mão vamos seguir
Quem quiser um tempo novo
Tem que ter bondade
Eu quero Amor (eu quero Amor)
Eu vou Te amar (eu vou Te Amar)
Fazendo assim
A nossa vida vai mudar.
Repete a música e o refrão 3x.

refrão 2x

Nando Cordel
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A PAZ

Marielza Tiscate

Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar
Pra essa empreitada onde todos podem trabalhar
A Paz, a Paz (Bis)
Com o meu esforço, com o teu esforço vamos construir
Esse edifício que ninguém há de destruir
A Paz, a Paz (Bis)
Vem comigo traga a tua alegria de viver
Tua esperança, a tua certeza no vencer
E vamos construir a Paz e o Amor
Vamos construir um mundo melhor

ANTE O CRIME
Perdoe sempre outra vez
Onde a voz do crime ecoe
Há quem faça o que você já fez
Por ser ainda o que você já foi
(repete tudo)

refrão 2x

Lobo da Costa e Tarcísio Lima

refrão 2x
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SERAFIM DE LUZ
Samuel Nunes

Óh! Viajante da Luz, o Teu Amor sem fim
Minha alma conduz a ter com os Serafins
Serafins, Serafins
O Teu olhar profundo doce mistério traduz
Porque carregas na fronte tão luminosa cruz
Serafim de Luz, Serafim de Luz
Filho, Eu estive na Terra pregando a lei de Amor
Curei a loucos e cegos
Assim mandava o Senhor
Por falar em novos Caminhos Me puseram num
madeiro
Com uma coroa de espinhos que hoje reflete luzeiro
Agora sei quem Tu és
Óh! Viajante da Luz
Deixe-me tocar Teus pés
Mestre Divino, Jesus
Serafim de Luz, Serafim de Luz
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ALEGRIA

SEMPRE A SERVIR
Silvia Ximenes / Fernando Arraes

Sempre a servir... sempre a servir (Refrão 3x)
Vem, traz teu Amor
E vamos juntos buscar a Paz
Ama por toda a vida
Pois sempre cresce quem doa mais
Vamos correr o mundo
Na grande busca do evoluir
Pois o Grande Mestre
Passou a vida sempre a servir
Vem, traz teu Amor
E vamos juntos buscar a Paz
Ama por toda a Vida
Pois sempre cresce quem doa mais
Vamos correr o mundo
Na grande busca do evoluir
Pois o Grande Mestre
Passou a vida sempre a servir
(Repete refrão)
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Mocidade Azaluz e Cristiano Dantas

Quando uma tristeza tocar seu coração,
Não se desanime, cante uma canção
E lembre que “Lá em Cima”
Você tem Alguém que lhe quer muito Bem,
Muito Bem, muito Bem
Quando uma dorzinha danada de doer
Bem lá no fundo lhe fizer sofrer
Lembre que “Lá em Cima”
Você tem Alguém que lhe quer muito Bem,
Muito Bem, muito Bem
Ponha um sorriso bonito no seu rosto
Deixe que as lágrimas lavem seu desgosto
E lembre que “Lá em Cima”
Você tem Alguém que lhe quer muito Bem,
Muito Bem
E aqui também
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ALGUÉM NA ESTRADA

GRUPO ESPÍRITA

SUAVE MENSAGEM

Mocidade Azaluz e Cristiano Dantas

Alguém te espera o Amor estrada afora
Seja o dia translúcido ou cinzento
Para extinguir a sombra, o sofrimento
Das empedradas trilhas de quem chora

Cenyra Pinto

Tua mensagem, Divino Mestre
É a mensagem de Paz e Amor
Levanta o fraco, anima o forte
Traz sempre alívio ao sofredor

Não te detenhas, vem! O tempo é agora
Há quem se arrase ao temporal violento
E corações ao frio à noite e ao vento
Ante a descrença que se desarvora

Na Tua senda o caminheiro
Não sente o peso da sua cruz
Porque caminha fitando o Céu
E Te sentindo, Mestre Jesus!

Vem à estrada do mundo, ampara e ama
Esclarece, consola, alça por chama
O próprio coração fraterno e amigo
Este alguém é Jesus que te abençoa
Trabalha, serve, esquece-te, perdoa
E o Mestre Amado seguirá contigo

refrão 2x
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SEMENTES DO AMANHÃ (NUNCA PARE DE SONHAR)
Luiz Gonzaga Jr.

Ontem o menino que brincava me falou
Que hoje é semente do amanhã
Para não ter medo que esse tempo vai passar
Não se desespere não, nem pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs
Deixe a Luz do Sol brilhar no céu do seu olhar
Fé na Vida, fé no homem, fé no que virá
Nós podemos tudo, nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será.
Repete tudo
Vamos lá fazer o que será (Bis)
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AMIZADE SINCERA
Renato Teixeira / Almir Sater

A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro
É natural da Amizade,
O abraço, o aperto de mão, o sorriso
Por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha
Lembre-se que mesmo modesta
Minha casa será sempre sua... amigo
Os verdadeiros amigos, do peito, de fé, os melhores amigos
Não trazem dentro da boca
Palavras fingidas ou falsas histórias
Sabem entender o silêncio
E manter a presença mesmo quando ausentes
Por isso mesmo apesar de tão raros
Não há nada melhor do que um grande amigo
(Repete a 1ª estrofe)
Por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha
Lembre-se que mesmo modesta
Minha casa será sempre sua... amigo
Amigo (repete várias vezes)
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CATIVAR

SABER AMAR
Autoria Desconhecida

Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar.
Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê “cativar”
Cativar é amar, é também carregar,
Um pouquinho da dor que alguém tem pra levar.
Cativou, disse alguém, laços fortes criou
Responsável é você pelo que CATIVOU
Ô, Ô, Ô Ô, Ô, Ô Ô, Ô, Ô
No deserto tão só, entre homens também
Vou tentar cativar, viver perto de alguém
(Repete o refrão )
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Autoria Desconhecida/Música “Soleado” de Ciro Dammicco

Saber amar é colher a flor
É cultivar o que Deus plantou
É abrir sempre o coração
Para pedir e dar o perdão
refrão 2x

Saber amar é cantar também
É superar o mal pelo Bem
Abraçar sempre o nosso irmão
É caminhar estendendo a mão
Saber amar é compreender
É encontrar sempre o outro ser
É ouvir a voz da razão
É só seguir sua direção
Saber amar é plantar o Amor
É confiar em Nosso Senhor
É sorrir um sorriso a mais
É construir um mundo de Paz
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REENCONTRO
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ANJOS
Beto Melo

Autoria Desconhecida/Música “Hymne à l'amour” de Edith Piaf

Há de vir o dia de voltar
Novas terras volto a encontrar
Sentirei alegria
De ter retornado ao Pai
Sei que quando eu lá chegar
Estarão todos os meus
Voltarei ao convívio
Das moradas do meu Deus
Quando outras vidas vierem
Em processo a evoluir
Estarei novamente
Nesta Terra a redimir os males
Sei que a dor porque passamos
É um buril a ressarcir
Um passado de incertezas
E se as marcas no meu rosto
Se apresentam mais e mais
É a certeza de um Caminho
Onde reina a eterna Paz!

Qual de nós não tem nenhum defeito?
Qual de nós não tem uma virtude?
Precisamos só achar um jeito, de suavizar o lado rude
Vamos ajudar-nos mutuamente
E somar as nossas qualidades
Pra fazer um mundo diferente
E tirar a força da maldade
Um dia todos nós seremos anjos
Vamos trabalhar (vamos trabalhar)
E acreditar (e acreditar)
Que no futuro nós seremos anjos
Num planeta onde o amor, unicamente o amor
Há de reinar/ E assim será!

refrão

A felicidade só começa
Quando cessam as desigualdades
Quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade
O Mestre falou: “Sede perfeitos!”
E nos ensinou esta lição
Que somente o Amor será eterno
Nele está a nossa salvação
(Repete o refrão)
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AMOR IMENSO

Nando Cordel

Nem todas as coisas são fáceis de fazer
Mas querer é poder, querer é poder
Tudo nessa vida que você quiser fazer
Você vai ter que acreditar em você
refrão 2x

Vamos deixar o Amor enramar essa Terra
Vamos deixar essa Paz enraizar todo o mundo
Vamos deixar a beleza invadir nossos corações
Se transformar em corrente, em busca de soluções
(Refrão)

COMO UMA ONDA (Zen-Surfismo)
Lulu Santos/Nelson Motta

Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A Vida vem em ondas como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo o que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
Não adianta fugir, nem mentir pra Si Mesmo agora
(Repete tudo)
Há tanta Vida lá fora/ Aqui dentro, sempre
Como uma onda no mar (Repete 3x)
(Repete toda a música)

QUERER É PODER
Paulo Sérgio/Marcos Valle

Vem, tá difícil viver, sem Você por aqui
Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz
Traz Teu Amor, que é tão forte e de muita beleza
Meu coração não consegue viver na incerteza
Abre a porta e deixe entrar
Essa Paz que faz o Amor imenso, Imenso

GRUPO ESPÍRITA

Nem todas as coisas são fáceis de se ter
Mas querer é poder, querer é poder
Quando alguma coisa for difícil de fazer
Você vai ter que acreditar em você
Use a inteligência para o que fizer
Use independência em tudo que escolher
Lute pelas coisas que você quiser
Mas pra começar, acredite em você
Você pode ver o que você quiser ver
Querer é poder, querer é poder
Pode aprender o que quiser aprender
Basta você acreditar em você...
(repete 3ª e 4ª estrofe)
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QUE MARAVILHA VIVER (WHAT A WONDERFUL WORLD)
B. Thiele/G.D Weis – vs. Claudio Rabello

Vejo no jardim, a flor nascer,
Num dia azul penso em Você
E digo, pra mim: Maravilha viver!
Onde nasce a Luz
Se escurecer e a noite cair
O Sol vai nascer
E digo, pra mim: Maravilha viver!
Atrás do arco-íris
Por certo existe a Paz
Com todas as pessoas
Que a Vida leva e traz
Eu sinto a emoção da dor e do prazer
Porque meu coração está com Você
O mundo vai seguir, o tempo correr
Eu sou feliz, tenho Você!
E digo, pra mim: Maravilha viver!
Tenho Você!
Então digo prá mim: Maravilha Viver!

GRUPO ESPÍRITA

BILHETE FRATERNO
Auta de Souza por Brunilde M. Do E. Santo

Se a tristeza quiser te envolver
Se a saudade te fizer sofrer
Não te entregues, não olhes pro chão.
Ergue tua voz em sentida oração.
Que a resposta do Céu chegará
E alegria a ti tornará.
A oração é Luz a renovar-te em Jesus. (Bis)
Se o desalento tentar sugerir
Que é melhor desertar ou fugir
Não te entregues, não olhes pro chão.
Sai de ti mesmo e socorre um irmão
Que a esperança te renovará
E alegria a ti tornará
A caridade é Luz a renovar-te em Jesus. (Bis)
Se a amargura acaso surgir
E não puderes cantar ou sorrir
Não te entregues, não olhes pro chão
Ao triste caído estende a tua mão
Que o Amor teu pranto enxugará
E alegria a ti tornará
Fraternidade é Luz a renovar-te em Jesus. (Bis)
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BEM DE MANHÃ

GRUPO ESPÍRITA

QUANTA LUZ!

Autor Desconhecido/Musica “Veille Toujours” de Sophia Zuberbühler

Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar
Vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar
É de manhã, bem de manhã
E sem cessar, e sem cessar
Vigiar, sim, e orar
Do dia ao fim, após os teus lidares
Relembra as bênçãos do celeste Amor
E conta a Deus prazeres e pesares
Deixando em suas mãos a dor

refrão 2x

Cenyra Pinto

Quanta Luz neste ambiente
Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente!
Quanta Luz! Quando assim em prece
Como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Quanta Luz! Pois em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração
Quanta Luz, descendo sobre nós!
Quanta Luz! Quanta luz!

(Refrão)
E sem cessar vigia a cada instante
Que o imprevisto pode te chegar
Só com Jesus em comunhão constante
É que se pode ao céu chegar
(Refrão)

Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Oh! Oh! Oh!Oh! Oh! Oh!
Quanta Luz! Pois em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração.
Quanta luz, descendo sobre nós!
Quanta luz! Quanta luz!
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CARIDADE

O POBRE DE DEUS

Autoria Desconhecida

Ricardo Wagner

Admirar-Te os exemplos
E venerar-Te os momentos
Vislumbramos os Teus tormentos nas ruas de Assis
Imaginar-Te ferido
Em busca de um Cristo esquecido
Em chama ardente contido cantando feliz.
Francisco, irmão, criatura
Vadio de Deus nas alturas
Que tantas vezes murmura no ouvido aprendiz
Toda a sabedoria, mansuetude, alegria
O Sol que ao mundo irradia, Francisco de Assis
Bendizendo tudo que há
Até a lama a lhe tocar
Vai maltrapilho a cantarolar
Hinos de Amor (ô, ô)
Louvado sejas, meu Deus, pelo céu
Louvado sejas também pelo fel
Que no Amor se transforma em mel.
O Pobre de Deus a Este se elevou
Por Amor, por Amor, em renúncia, serviço e dor.
Por Amor, por Amor, em renúncia, serviço e dor.

Refrão:
Quando a Caridade chega, toda tristeza logo se vai
Quando a Caridade chega, quem chorava não chora mais.

refrão 2x

Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou
Quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia
A quem não sabia alguém ensinou, o desalentado já se levantou
Quem estava doente até já sarou, porque a Caridade chegou
(Refrão)
Onde havia guerra, já se fez Paz
Os homens já se reconhecem Irmãos
Onde havia trevas agora é só Luz, os corações já buscam Jesus
Nos lares, nos campos há Harmonia, cantam-se hinos de Alegria
Em toda a parte há Felicidade, não há salvação fora da Caridade
(Refrão)
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COMPANHEIRO

GRUPO ESPÍRITA

PEQUENOS ERROS
Tibério Gaspar/ Naire Siqueira

Vai, amigo
Não há perigo que hoje possa assustar
Não se iluda, que nada muda se você não mudar
Ponha alguma coisa na sacola
Não esqueça a viola
Mas esqueça o que puder
E cante que é bom viver
Rasgue as coisas velhas da lembrança
Seja um pouco de criança
Faça tudo o que quiser
E cante que é bom viver
(Refrão 1x)
Repete a 1ª estrofe e 2ª estrofe
(Refrão 2x)
Que nada muda se você não mudar (Repete 2x)

refrão 2x

Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle

Eu vou contar um segredo para quem quiser me escutar
Você não deve ter medo
Não, Não tenha medo de errar
Pequenos erros na vida,
todo mundo pode fazer
Por isso, (não)
Não tenha medo de errar (Não),
Não tenha medo
Ninguém é mesmo perfeito
Não se pode sempre acertar
Você quer tudo direito
Mas não tenha medo de errar.
Se todos erram às vezes
Você tem direito também.
Por isso, (Não)
Não tenha medo de errar (Não)
Não tenha medo
(repete a 2ª estrofe)

17

32
GRUPO ESPÍRITA

GRUPO ESPÍRITA

CORAÇÃO TRANQUILO (Com Serra do Luar)

PAZ PELA PAZ

Walter Franco

Nando Cordel

A Paz do mundo
Começa em mim
Se eu tenho Amor,
Com certeza sou feliz
Se eu faço o Bem ao meu irmão,
Tenho a Grandeza dentro do meu coração
Chegou a hora da gente construir a Paz
Ninguém suporta mais o desamor
Paz pela Paz - pelas crianças
Paz pela Paz - pela floresta
Paz pela Paz - pela coragem de mudar.
Paz pela Paz - pela Justiça
Paz pela Paz - a Liberdade
Paz pela Paz - pela beleza de Te amar.
(repete tudo)
Paz pela Paz - pro mundo novo
Paz pela Paz - a esperança
Paz pela Paz - pela coragem de mudar.
Paz pela Paz - pela Justiça
Paz pela Paz - a Liberdade
Paz pela Paz - pela beleza de Te amar.

Viver é afinar o instrumento, de dentro prá fora,
de fora prá dentro
A toda hora, a todo momento
De dentro pra fora, de fora pra dentro

1º refrão 2x

Tudo é uma questão de manter a mente quieta,
A espinha ereta, e o coração tranqüilo

2º refrão 2x

(Repete 1º e 2º refrões)
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DEUS NA NATUREZA

GRUPO ESPÍRITA

PACIÊNCIA

Pr. Josias/Música “I'd Love You to Want Me”, de Lobo

Em toda linda Natureza (ú, ú, ú)
Eu vejo a mão do Criador (ú, ú, ú)
Em cada flor e sua beleza, eu posso ver um grande Amor
Vejo Deus nas lindas estrelas
Nas grandes florestas, no imenso mar
Vejo Deus nos lindos pássaros
E em cada cruz que me faz lembrar Jesus
Cada gota de orvalho (ú, ú, ú)
É um milagre do Criador (ú, ú, ú)
Cada sorriso de criança,
é a revelação do seu Amor.
(Refrão)
Cada noite enluarada (ú, ú, ú)
No Sol, no seu esplendor (ú, ú, ú)
O Arquiteto do Universo tem revelado o seu Amor
(Refrão)

refrão 2x

Autoria Desconhecida

Se o dia nascer, e você perceber
Que a noite se aproxima
Creia a noite é ligeira
É como fogueira a passar
Se você perceber
Que algo desfalece
Em seu mundo...
Olhe só há um Caminho
O rumo do Sol, do Amor.
Venha, me dê sua mão,
abra o seu coração
Repare na Vida
A paciência em serviço
É remédio de Vida, de Deus!
Um, um, um, um, um...
Um, um, um...
Um, um, um, um...
A paciência em serviço
É remédio de Vida, de Deus!
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ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO (ORAÇÃO DA PAZ)

GRUPO ESPÍRITA

É NATAL
Jânio Alcântara

Autoria Desconhecida / Arranjo Pe. Irala

Senhor, fazei-me instrumento de vossa Paz.
Onde houver ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão,
Onde houver discórdia, que eu leve a União,
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé,
Onde houver erro, que eu leve a Verdade,
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança,
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a Luz,
Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado,
Compreender, que ser compreendido,
Amar, que ser amado,
Pois, é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a Vida Eterna.

Quando nos chega o Natal
vem a lembrança que o Cristo veio aqui
Pregando o Amor, ensinando o perdão e o Bem
Como devoção...
É Natal! É Natal! É Jesus em nosso coração
O Amor esteve em pessoa servindo como missão

refrão 2x

Mais um ano se aproxima quanta tarefa a nos esperar
Vivamos o dia-a-dia como se fosse o Natal e da Terra
Seremos o seu sal
(Refrão 1x)
Lá, lá, iá,

lá, lá, iá...

Natal!
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PRECE

DOCE É SENTIR
Autoria Desconhecida/Música "Fratello Sole, Sorella Luna” Riz Ortolani

Doce é sentir/ em meu coração
Humildemente/ vai nascendo Amor
Doce é saber/ não estou sozinho
Sou uma parte/ de uma imensa Vida
Que generosa reluz em torno a mim
Imenso dom do teu Amor sem fim
O céu nos deste/ E as estrelas claras
Nosso irmão Sol/ Nossa irmã a Lua
Nossa Mãe-Terra,/ Com frutos, campos, flores
O fogo e o vento/ O ar e a água pura
Fonte de Vida/ De Tua criatura
(Refrão)

Antônio Carlos Freixo

Agradecemos, Senhor, estes momentos de Paz
Nós Te sentimos aqui, em vibrações fraternais
Na estrada da Vida conduz-nos ao Bem
Na alegria e na dor
refrão 2x

Seja o Amor nossa bandeira de Luz
Amado Mestre Jesus

refrão 2x
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OBRIGADO, SENHOR

GRUPO ESPÍRITA

O PASSE
Idelcides Costa

Maria Alice Antunes / Pe. José Weber

Obrigado, Senhor, porque és meu Amigo.
Porque sempre comigo Tu estás a falar.
No perfume das flores, na harmonia
das cores e no mar que murmura o Teu Nome a rezar.
Escondido Tu estás no verde das florestas
Nas aves em festa; no Sol a brilhar.
Na sombra que abriga, na brisa amiga,
Na fonte que corre ligeira a cantar.
Te agradeço, ainda, porque na alegria,
Ou na dor de cada dia eu posso Te encontrar.
Quando a dor me consome, murmuro o Teu Nome
E mesmo sofrendo, eu posso cantar.
(Repete a 2ª estrofe 2x)

Passe, emanação de Luz
Bênçãos de nosso Jesus
Gesto tão puro de Amor
De nossas mãos para outras mãos
Em nome de nosso Senhor
Fortalece no Caminho
Ameniza, cura a alma
Alivia e reconforta
Como bálsamo na dor
(Repete tudo)

refrão 2x
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É DEUS

GRUPO ESPÍRITA

O HOMEM
Idelcides Costa

Quando ministramos com Paz o serviço do Mais Além
É Deus que se faz presente, é a Grande Presença do Bem.
Quando dedicamos ao trabalho as horas que sobram então
É Deus que se faz presente nas fibras do coração.
Quando dedicamos oração aos que sofrem em grande dor
É Deus que se faz presente trazendo a bênção do Amor
Quando traçamos projetos de serviço e proteção
Aos que transitam lá fora sem conhecerem o perdão
É Deus que se faz presente nos indicando ascensão (Bis)

O ARCO-ÍRIS
Autoria Desconhecida/Música “The Wizard of Oz”, de Harold Arlen / E.Y. Harburg

Certa vez, eu ouvi alguém contar
Que além, sobre o arco-íris há um lugar
Onde o céu sempre azul nos faz sonhar
E a gente consegue os sonhos realizar
Por isso, quando a chuva tamborila
Na vidraça da janela
Eu olho o arco-íris na esperança de encontrar,
Região tão bela!
Onde o céu sempre azul nos faz sonhar
E a gente consegue os sonhos realizar!

Roberto Carlos/Erasmo Carlos

Um certo dia um homem esteve aqui
Tinha o olhar mais belo que já existiu.
Tinha no cantar uma oração
E no falar a mais linda canção que já se ouviu.
Sua voz falava só de Amor, todo gesto seu era de Amor
E Paz, Ele trazia no coração.
Ele pelos campos caminhou
Subiu as montanhas e falou do Amor maior.
Fez a Luz brilhar na escuridão
O Sol nascer em cada coração que compreendeu
Que além da vida que se tem
Existe uma outra vida além e assim...
O renascer, morrer não é o fim.
Tudo o que aqui Ele deixou
Não passou e vai sempre existir
refrão
Flores nos lugares que pisou
E um caminho certo pra seguir.
Eu sei que Ele um dia vai voltar
E nos mesmos campos procurar o que plantou.
E colher o que de bom nasceu
Chorar pela semente que morreu sem florescer.
Mas ainda há tempo de plantar
Fazer dentro de si a flor do Bem crescer
Pra Lhe entregar quando Ele aqui chegar
repete o refrão 2 vezes
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FAMÍLIA UNIVERSAL

NATAL TODO DIA
Maurício Gaetani

Um clima de sonho se espalha no ar,
Pessoas se olham com brilho no olhar,
A gente já sente chegando o Natal,
É tempo de Amor, todo mundo é igual.
Os velhos amigos irão se abraçar,
Os desconhecidos irão se falar,
E quem for criança vai olhar pro Céu
Fazendo pedido pro velho Noel
Se a gente é capaz de espalhar alegria,
Se a gente é capaz de toda essa magia,
Eu tenho certeza que a gente podia
Fazer com que fosse Natal todo dia!
Um jeito mais manso de ser e falar,
Mais calma, mais tempo pra gente se dar.
Me diz porque só no Natal é assim?
Que bom se ele nunca tivesse mais fim!
Que o Natal comece no seu coração,
Que seja pra todos, sem ter distinção.
Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for,
O melhor presente é sempre o Amor.
Repete o refrão 2 vezes

Valéria Sarmento Sá

Lá iá lá ia lá lá lá lá iá (Bis)
Lá iá lá iá lá iá lá iá
Lá iá lá iá lá iá lá iá
Lá lá lá ia
Quando estou triste eu canto assim
O Amor existe e vive em mim
Agora vou, vou procurar
As minhas mãos e o coração ocupar com o que é bom
refrão

Pois quem trabalha com muito Amor
Não tem motivos pra reclamar
A alegria está em dar
Em muito dar sem esperar nem um olhar
Quando estou só eu canto assim
O Pai da Vida vela por mim
Então por que eu vou chorar?
Junto de mim um bom amigo agora está a me abraçar
Pois solidão é não querer
O mundo inteiro reconhecer
Como família universal
De um Amor sublime e belo e sem igual

repete 2x
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HINO A BEZERRA DE MENEZES

GRUPO ESPÍRITA

IMAGINAÇÃO

Autoria desconhecida/Música “Retalhos D'Alma”, de Milton Amaral

O que eu quiser imaginar eu sou capaz
Eu sou capaz de imaginar que eu sou capaz
De ver a Lua brilhar de dia
E o Sol encher a noite de alegria

Ó vinde, bom amigo, amado e benfeitor
Das luzes do Infinito de cintilações.
Ó vinde amenizar a nossa grande dor
Espargindo em mancheias, as consolações

A imaginação fica dentro da cabeça
Com ela a gente faz o que bem quer
Com ela eu olho prá dentro de mim
E vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser

Bezerra de Menezes, servo do Senhor
Apóstolo do Bem a nos iluminar.
Celeste mentor, em passes de Amor,
Águas fluidificai.

Tudo a gente pode, de tudo a gente é capaz
Basta que a gente acredite em tudo que a gente faz

Movimentai, vossas falanges protetoras.
Dai-nos as bênçãos redentoras
Balsamizando os corações.

Mas tudo na vida começa lá dentro da cabeça da gente
Num lugar lá dentro, no meio dela, onde vive a imaginação.

MENSAGEM DE JESUS

O viver é um Bem divinal
Que o Senhor nos envia do Astral
É o cadinho imortal, da perfeição.
A nos redimir das nossas vidas mal vividas
Ante o Evangelho todo Luz
És apoteose do Amor
Redime a nossa dor, com Jesus.

Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle

Cenyra Pinto

Desceu sobre mim como réstia de Luz
Esta mensagem do Mestre Jesus
Ama, perdoa e sê paciente,
E Me sentirás sempre presente.
refrão 2x

Procura na Vida a compreensão,
Na dor e na alegria vê sempre uma lição
Transforma em beleza
O Amor que a Mim conduz
É esta a mensagem do Mestre Jesus!

