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1. Doce e sentir – musical cd.21 

2. Doce e sentir cd.2,22 

Doce é sentir em meu coração/Humildemente vai nascendo o 

amor./Doce é saber não estou sozinha/Sou uma parte de 

uma imensa vida./Que generosa reluz em torno a 

mim/Imenso dom do seu 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, 

Fogo e o vento, o ar e a água pura/Fonte de vida de tua 

criatura./Imenso dom do seu amor sem fim/Imenso dom do 

seu amor sem fim. 
 

3. Nos olhos dos pobres Cd. 1,14  

Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo 

Francisco/ perdido de amor./ É índio, operário, é negro, é 

latino, jovem, mulher, lavrador e menor. 

Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as 

mudanças que o povo espera./ justiça aos pequenos./ Ordem 

do Evangelho, reconstrói a Igreja na paixão do pobre. 

Há crianças nuas nesta paz armada,/ há Francisco povo 

sendo perseguido,/ há jovens marcados sem teto, nem 

sonhos, há um continente sendo oprimido. 

Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem 

perder nada mais, defendem com a morte a dignidade,/ com 

a teimosia que constrói a paz. 
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Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo o que atreveste a 
mudar./ Canta novo sonho, sonho de esperança/ que a 
liberdade vai chegar. 
Canta Francisco com a voz dos pobres/ tudo o que atreveste 
a mudar./ canta novo sonho, sonho de menino/ novo céu e 
terra vai chegar. 
Há Claras, Francisco marginalizados, cantando da América a 

libertação/ meninos sem lares são irmãos do mundo,/ pela 

paz na terra sofrem parto e cruz./ Francisco, imagem de um 

Deus feito pobre,/ denúncia, esperança, profecia e canto/ 

vence com coragem o império da morte/ de braços com a 

vida em missão na história. 

Francisco menino e homem das dores, reconstrói a Igreja 

pelo mundo a fora,/ na fraternidade nos traz a justiça, na 

revolução que anuncia a aurora. 
 

4. Francisco! Restaura a minha Igreja cd.29 

São Francisco, vai reconstruir a minha Igreja! A minha 

Igreja!  

Foi na capela de São Damião que recebeste a bela missão. 

Ouvindo a voz que disse assim: Vai reconstrói a Igreja por 

mim!  

Então Francisco assumiu a missão com muito amor e 

dedicação. Pedra por pedra a Igreja ergueu, nela acolheu 

muitos irmãos.  

Quando encontrou um leproso, parou,aproximou-se e o 

abraçou. Neste momento sentiu-se liberto, pois Jesus 

Cristo nele encontrou. 
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5. Fazei-me Senhor cd.52 

1. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz;/ onde 

houver ódio, que eu leve o amor;/ onde houver ofensa, 

Senhor, que eu leve o perdão,/ que eu leve o perdão ao meu 

irmão. 

2. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz,/ onde 

houver dúvida, que eu leve a fé,/ onde houver discórdia, 

Senhor, que eu leve a união,/ que eu leve a união a meu 

irmão. 

3. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz;/ onde 

houver erro que eu leve a verdade,/ onde houver desespero, 

que eu leve a esperança/ que eu leve a esperança a meu 

irmão.  

4. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz;/ onde 

houver trevas, que eu leve a luz,/ onde houver tristeza, 

Senhor, que eu leve a alegria,/ que eu leve alegria ao meu 

irmão. 

Refr. 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.  
 

6. Prece a São Francisco cd.53 

Meu pai Francisco, pobrezinho de Assis, eu venho ofertar 

esta prece a ti. É simples, singela, mas, sei que a aceitas. 

Porque ela é feita por um filho teu. 

Oh! Faze que a pobreza que foi por ti querida,envolva a 

minha vida, me ensine a renunciar: aos bens, a mim e a todo, 

e me ensine a ser menor.  
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Olhando o crucificado, que eu siga as tuas pegadas e, possa 

assim entender porque um dia disseste que é morrendo que 

se vive para a vida eterna.   

 

7. São Francisco, pelo caminho cd. 55 

Pelo caminho andando, vai são Francisco orando, transforma 

a natureza num hino de louvor. 

1. Vê crianças sorrindo, esperando carinhos. Olha as 

flores se abrindo, perfumando os caminhos. 

2. Ouve os cantos das fontes, nas encostas correndo. 

Olha o sol pelos monges, cada planta aquecendo. 

3.  Ele escuta nas telhas a canção dos pardais, e 

contempla as abelhas como são fraternais. 

4. Vê nos seres viventes os divinos sinais, vê Deus Pai 

tão presente feito amor, feito paz. 
 

8. Oração pela paz 

Cristo, quero ser instrumento / de tua paz e do teu infinito 

amor; / onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, 

que eu leve o amor. Onde há ofensa que dói, que eu leve o 

perdão; / onde houver a discórdia, / que eu leve a união e 

tua paz!  

2. Mesmo que haja um só coração / que duvide do bem, do 

amor e do céu, / quero com firmeza anunciar a palavra que 

traz a clareza da fé!  

3. Onde houver erro, Senhor, / que eu leve a verdade, fruto 

de tua luz! / Onde encontrar desespero, / que eu leve a 

esperança do teu nome, Jesus!  
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4. Onde encontrar um irmão / a chorar de tristeza, sem ter 

voz e nem vez, / quero bem no seu coração, / semear alegria 

pra florir gratidão!  

5. Mestre, que eu saiba amar, / compreender, consolar e dar 

sem receber! / Quero sempre mais perdoar, / trabalhar na 

conquista e vitória da paz! 
 

9. Faz de mim cd.27 

Faz de mim Senhor instrumento de paz/ faz de mim Senhor 

instrumento do amor. 
 

10. Oração diante do Crucificado cd.49 

Ó glorioso Deus, altíssimo, iluminai as trevas do meu 

coração, Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança 

firme e um amor perfeito. Dai-me Senhor, o reto sentir, e 

conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que 

na verdade acabais de dar-me. Amém. 
 

11. A verdade vos libertará cd. 4 

A Verdade vos libertará. Libertará(2x) 

Não temais os que matam o corpo/Não temais os que armam 

ciladas/Não temais os que vos caluniam/Nem aqueles que 

portam espadas/Não temais os que tudo deturpam/pra não 

ver a justiça vencer/Tende medo somente do medo/De 

quem mente pra sobreviver/Tende medo somente do 

medo/De quem mente pra sobreviver. A Verdade vos 

libertará. Libertará (2x) 

Não temais os que vos ameaçam/Com a morte ou com 

difamação 
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Não temais os poderes que passam -/Eles tremem de armas 

na mão/Não temais os que ditam as regras/Na certeza de 

nunca perder/Tende medo somente do medo/De quem cala 

ou finge não ver/Tende medo somente do medo/De quem 

cala ou finge não ver 

A Verdade vos libertará. Libertará (2x) 

Não temais os que gritam nas praças/Que está tudo 

perfeito e correto/Não temais os que afirmam de 

graça/Que vós nada trazeis de concreto/Não temais o papel 

de profetas/Que o papel do profeta é falar/Tende medo 

somente do medo 

De quem acha melhor não cantar/Tende medo somente do 

medo 

De quem acha melhor não cantar 

A Verdade vos libertará. Libertará (2x) 
 

12. Irmão sol com irmã luz cd.40 

Irmão sol com irmã luz/Trazendo o dia pela mão/Irmão céu 

de intenso azul /A invadir o coração/Aleluia 

Refrão: Irmãos, minhas irmãs/Vamos cantar nesta 

manhã/Pois renasceu mais uma vez/A criação nas mãos de 

Deus./Irmãos, minhas irmãs/Vamos cantar aleluia/ Aleluia, 

aleluia 

Irmã flor que mal se abriu/Fala do amor que não tem fim 

Água irmã que nos refaz /E sai do chão cantando assim / 

Aleluia.... Refrão. 
Passarinhos meus irmãos /Com mil canções a ir e 

vir/Homens todos meus irmãos/Que vossa voz se faça 

ouvir/Aleluia.. Refrão 
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13. Senhor, que queres que eu faça cd. 57 

Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de 

mim? Mostra-me os teus caminhos,  

Senhor que queres de mim? Eu quero tua mão se abrindo,/ 

teu rosto sorrindo/ pedindo perdão./Eu quero tua vida, 

servindo/ e nunca exigindo/ amor, gratidão!  

E quero justiça, bondade,/ amor, igualdade,/ paz e 

comunhão./ Eu quero meu povo eleito,/buscando seu jeito/ 

de libertação.  

Eu quero que venha a mim/ o meu céu sem fim/ onde tudo é 

novo./ Não quero que chegues sozinho/ no mesmo caminho/ 

ferindo meu povo. 
 

14. Excelso onipotente cd. 26 

Excelso Onipotente Senhor,/ Concedei-nos peregrino,/ que 

sigamos vossos passos/ no caminho do amor. 

A vida franciscana é assim/ observar o evangelho do 

Senhor/ servir a todo mundo alegremente,/ não deixar-se 

atrair pelo ouro. 

Amar humanamente como Cristo,/ guardar a união da 

Igreja,/ para afugentar a ociosidade perigosa/ trabalhar 

com devoção e entrega. 

Sem perder, porém, o espírito da oração,/ ao qual devem 

servir todas as coisas.  
 

15. Benção de São Francisco. cd 9 

O SENHOR vos abençoe e vos guarde!  

O SENHOR vos mostre a Sua Face e compadeça de vós.  
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O SENHOR volva seu Rosto para a glória e vos dê a Paz! 

O SENHOR vos abençoe! Amém! Amém! Amém! 
 

16. Benção 2. cd.11. 

O Senhor nos abençoe e nos guarde/ ele mostre a sua face 

para vós/ o Senhor nos use a sua misericórdia/ ele mostre o 

seu rosto/ e nos dê a paz/ o Senhor nos abençoe/ em nome 

do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo Amém. 
 

17.  Benção. 3 cd.8  

O Senhor nos abençoe e nos guarde,/ o Senhor nos mostre 

a sua face e se compadeça de nós/ o Senhor volva seu rosto 

para nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe./ Amém, 

Amém, Amém. 
 

18. Benção 4. cd.6 

O Senhor nos abençoe e nos proteja/mostre-nos a sua face 

e se compadeça de nós, / volva para nós o seu rosto. E nos 
dê a sua paz.(2x) O Senhor nos abençoe Amém. (2x)  
 

19. Francisco e Clara cd.28 

Francisco e Clara/ mostram ao mundo o rosto de Deus/ 

Deus da vida/ Deus do amor/ Deus dos pobres/ Deus Nosso 

Senhor. 

Tão pobre e tão nobre/ Francisco de Assis/ Homem-
natureza, tão puro e feliz/ com tanta clareza,/ com Clara de 
Assis/ descobre um caminho no que o Cristo diz (bis). 

Francisco e Clara/ têm o segredo pra ser feliz:/ ser 

pequeno,/ ser irmão/ amar sempre,/ ser doação. 
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Francisco e Clara/ têm proposta pra o querer de Deus:/ ser 

fraterno,/ ser ternura,/ o Evangelho viver com vigor. 
 

20. Cântico das criaturas cd.20 

É tão bonito a gente ver/ o irmão sol belo a brilhar/ a lua 

toda prateada/ e estrelinhas a piscar. 

REFRÃO: Louvado sejas/ meu bom Senhor/ por toda obra 
que nos dá com seu amor(bis). 
É tão bonito a gente ver/ os animais todos viver/ ver nossas 

flores todas belas/ e um riacho a correr. 

É tão bonito a gente ver/ nossos irmãos todos sorrir/ e 

respeitar a natureza/ pra um mundo novo construir. 
 

21. Hino às Criaturas: O Céu e a terra cd. 34, 35 

O céu, a terra, o mar, te louvam, Senhor. Te louvam a flor, o 

fruto, o pão, te louvam, Senhor... Te louvam Senhor. 

O sol, a lua, as estrelas, te louvam Senhor. Te louvam o dia, 

a noite, a luz, te louvam Senhor... Te louvam Senhor. 

Num hino vibrante de glória e louvor. De um mundo que diz 

gratidão / Ao seu criador. 

Num hino vibrante de glória e louvor. De um mundo que diz 

gratidão/ Ao seu criador. Te louvam Senhor. Te louvam 

Senhor. 
 

22. Cântico das Criaturas cd. 15. 

(Coros alternais) 

1.Do fundo d’alma dou-te alegremente/ bom Senhor, o 

Altíssimo, Onipotente/ toda canção de bem que o solo 

encerra. 
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2.Somente a Ti se deve tal louvor e a criatura toda canta 

amor/ Teu nome mencionando na humildade. 

3.Vejo Senhor, teu zelo, Tua beleza, pelo fraterno sol que 

a natureza doirá na tarde dessa primavera. 

4.Eu canto meu Senhor, por esta lua, dançando lá no céu, 

luzindo a rua, irmã dourada das estrelas lindas. 

5.Ó meu Senhor, que a tudo dás sustento, sejas louvado 

pela voz do vento. Irmão festivo que nas folhas brinca. 

6. Por estas águas puras, cristalinas, que ser penteiam 

belas das colinas tão preciosas, castas e irmãzinhas. 

7. Por este fogo, meu Senhor, que dança, belo, jucundo, na 

leda pujança, nas travessuras de mil labaredas. 

8. Sinto nu verde solo nasce, como se Deus por tudo nos 

falasse, pelo silencio desta terra irmã. 

9. Feliz de quem a outro deu perdão louvado sejas Deus, 

por este irmão que pelo amor di Ti transmite a paz.   

10. Trará na fronte o dia de má um dia junto a Ti na glória 

com Maria, mansão dos justos que na vida amaram. 

11. Eu sei Senhor, que a morte traz sofrer, mas, sei 

também que é lucro até morrer, de braços dados co’esta 

irmão fatal. 

12. Somente choro o pecador tombado, que no peito o mal 

acorrentado e esquece a graça de Teu santo Amor. 

13. Feliz aquele que tiver a sorte, de ter a graça do Senhor 

na morte, para viver contigo eternamente. 

14.Louvai, louvai na estrada desta vida, cantai, cantai na 

humildade voz florida, seguindo a Deus e a humana 

criatura.  
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23. Agente pode ser muito mais feliz cd.60 

Quando o fogo do amor ardeu no peito/Vindo da luz tão 

radiante de Jesus/Não resistiu a este amor puro e perfeito 

Seguiu feliz os estigmas da cruz!/ E na pobreza foi 

reerguer Santa Maria/ E nela toda Igreja do Senhor./Na 

Eucaristia, na alegria, o dia-a-dia/Ele vivia o Evangelho com 

fervor. 

Agente pode ser muito mais feliz/ seguindo o exemplo de 
Francisco de Assis (2x). 

Lá entre as flores encontrou paz e alegria / cantando 

amores ao Deus da criação/ pássaros; vento animais/ o sol e 

a luz/ os arvoredos chamou todos de irmãos. Refr.  

Sorriu aos pobres seus amigos preferidos/ viu Jesus 

Cristos o semblante do irmão/ com os mais sofridos; mais 

amados; mais queridos/ na sua mesa ele repartiu o pão. 

Refr. 

Depois vieram também Clara e Antônio/E muitos outros com 

entusiasmo e ardor/E tão somente pela fé em Jesus Cristo 

Eles fizeram a revolução do Amor/ E este "Amor foi tão 

amado" por Francisco/Que o seu ser se revestiu de luz/E na 

explosão da graça em felicidade/Celebrou sua páscoa nos 

estigmas da cruz  
 

24. Francisco, trovador cd.30 

1.No percorrer de seus dias Francisco vivia sem nada 

querer, longe do amor caminhava, sonhava, cantava sem nada 

temer. 
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Tudo era festa e alegria com amigos sorria: mas um 

trovador, não conhecia a perfeita alegria que um dia teria 

com amor! 

Refr. E fez da vida um poema, querendo amar, ser feliz já 
simboliza alegria, esperança de viver: Francisco de Assis! 
2. Mas em seu peito existia a semente que um dia o faria 

melhor, veste-se então como um pobre de cinzas se cobre 

que ser o “menor”. Agora conta as estrelas, conversa com 

flores, quer todos no amor. Seu pensamento consiste em 

seguir Jesus Cristo, seu Deus é Senhor! 

3. Traça um caminho seguro confia um futuro nas mãos do 

Senhor, segue a lei da caridade do amor, da bondade e, com 

muito fervor estende as mãos para os obras e a todos que 

acha ter fome de amor. E peregrino entre os homens no 

amor se consome, e de Deus trovador!. 
 

25. Francisco, que trazes para nós cd. 32 

Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor. Dai-nos 

teus olhos puros para perceber a Deus. Que nossas mãos 

saibam unir-se e os corações se libertar. Que nossa voz e a 

natureza se unam a Ti num só cantar.  

Refr: Pai Francisco vem ensinar os teus filhos, o Cristo 
imitar.  
Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor, grita aos 

homens surdos o respeito pela paz. Que as aves cantem sem 

ser feridas e as plantas cresçam com sua flor. Os homens 

vivam fraternidades e todos louvem o bom Senhor. 

Francisco, que inspira paz e bem na vida dos irmãos. Dizes 

qual o segredo da alegria de viver. A tua pobreza tornou-te 
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livre e foste puro de coração. Obediente com humildade 

tornaste a vida uma oração. 
 

26. Não, não conhecera o cansaço cd. 46 

Não, não conhecera o cansaço/ foi quem mais imitou a 

Jesus./ falava de lua, de flores do campo, por onde 

passava./ o nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco 

louvava. 

Ref: Mas ele é o exemplo de vida/ que eu trago no coração  
o espelho da perfeição.  Francisco de Assis.  
Não, não quis saber de riquezas./ deixou tudo e o se 

converteu./ falava com pobres, leprosos, e cegos, a quem ele 

via./ o nosso irmão vento,/ o nosso irmão sol, que nos traz 

novo dia. 

Não, ele não quis microfone./ seu jeito fez empolgar 

multidões./louvava a Deus,/ falava de paz e bem para o 

mundo./ as mãos para os céus, Francisco falava: Meu Deus e 

meu tudo! 
 

27. Juventude franciscana cd.41 

Vamos minha gente, é hora de acordar, reconstruir a Igreja. 

Francisco está a esperar. Vamos juventude! Temos que 

caminhar de um jeito diferente. A gente sempre chega lá.  

Juventude Franciscana, alegria está no ar. Coração não se 
engana, é um jeito novo de evangelizar. (bis)  

Usa tua força, também teu coração, unidos nesta prece. 

Seremos sempre mais irmãos. Vamos mundo afora, sem 

medo de errar. Felicidade tem quem neste mundo sabe 

amar.  
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Bebendo das fontes sei que o amanhã virá, ressurgirá o 

novo, do jeito que Deus proverá... Tenho tal certeza, sou 

francisclariano. Coração apaixonado, buscando um jeito de 

amar.  
 

28.  Transito de São Francisco: cd.63 

O Deus glorioso convida/ convida Francisco de Assis/ Para 

no céu ir morar/e o anjo o recebe feliz/ e exultam os coros 

dos anjos/ na glória eterna, amém.  

Em voz alta ao Senhor eu imploro/ em voz alta suplico ao 

Senhor/ Eu derramo na vossa presença/ meu alento, a 

aflição e a dor. 
Quando em mim desfalece a minha alma/ conheceis ó 
Senhor meus caminhos/ contra mim ocultaram ciladas/ ó 
Senhor que eu não fique sozinho. 
 

29. Hoje tu vives Francisco cd.36 

Hoje tu vives, Francisco,/ és fonte de inspiração,/ pois 

encontraste o tesouro./ Hoje tu és nosso irmão. 

Há oitocentos anos nascestes/ na pequenina cidade de 

Assis./ A nossa história quer tua presença/ e o mundo 

inteiro o teu nome bendiz. 

Aproximaste Cristo do tempo/ no testemunho da tua 

conversão/ vem ensinar ao homem moderno/ qual segredo 

da libertação. 

Aproximaste Cristo da Igreja/ que ruínas estava a cair./ 

Reconstruindo com fé e humildade,/ hoje tu és um exemplo 

a seguir. 
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A nossa fé se prova com atos/ como Francisco em atos 

provou,/ um grande amor difunde-se a todos,/ como 

Francisco a todos amou. 
 

30. A Perfeita alegria. cd.12 

Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a 

neve caminham./ Vão tornando a santa Maria, com fome e 

com frio, ao final de outro dia./ Frei Leão vai na frente, 

ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz:- Frei Leão toma 

nota se queres saber o que é a perfeita alegria. 

Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a 

Cruz./ E por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, / e 

convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau 

coração./ Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria.  

2. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a  

todos curar, / de fazer, ver aos cegos, e aos coxos andar, 

surdos ouvir e mudos falar./ E que até os demônios 

fugissem ao comando de nosso olhar, / e que os mortos nós 

ressuscitássemos... Isto não é a perfeita alegria. 

E se falássemos todas línguas como o dom de bem 

comunicar, / transformando os reinos da terra em reinos de 

paz./ E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da 

terra e do mar, / Frei Leão, isto ainda não é a perfeita 

alegria. 

Transição: MAS ENTÃO, PAI FRANCISCO, O QUE É A 

PERFEITA ALEGRIA? 

3. Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa 

esperando entrar, / e o porteiro do lado de dentro, ao invés 

de abrir, põe-se assim a falar: / quem sois vós, que assim 
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importunos nesta hora nos incomodais?/ Somos nós, teus 

irmãos Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. 

E, Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não 

abrirá?/ Que encontremos um outro lugar em um canto 

qualquer, / e se nós diante da porta fechada, sob a noite e a 

neve que cai, / conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. 

4. Mas, se nós insistirmos em pranto que abra, que tenha 

piedade de nós./ pois com fome e tão necessitados, / na 

noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, 

empunhando um bastão e gritar, / e bater em você e em mim 

muito mais, nos deixando no chão a chorar. 

E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite 

e na cruz, / se entendermos que este abandono imita 

Jesus./ E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e 

neve que cai, / conservarmos a paz, isto é a PERFEITA 

ALEGRIA.    
 

31. Irmão Francisco se fez ideal. cd.39 

Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se 

tornou.// Ainda jovem, sentiu-se chamado, entre a vida e a 

morte também. Era a voz que clamava do alto: Francisco, 

Francisco, vem. Francisco, Francisco, vem.  

Foi num momento, enquanto rezava, lá na Capela de São 

Damião. Surpreendeu-se com a Cruz que falava: Restaura a 

igreja irmão. Restaura a igreja irmão.  

Pelo caminho encontrou um leproso. Pensou um pouco e se 

aproximou, ao abraçá-lo, sentiu-se liberto, pois a Jesus 

Cristo encontrou. Pois a Jesus Cristo encontrou.  
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Mas certo dia foi lida a passagem, onde o Cristo amigos 

mandou levar ao mundo a sua mensagem: Francisco, é a tua 

missão. Francisco, é a tua missão. 
 

32. São Francisco, amigo de todos. cd.31 

São Francisco, amigo de todos, que sinceros se voltam pra 

Deus. Vem mostrar-nos na tua pobreza as riquezas do reino 
dos céus (2x). 

1. Todo mundo canta o teu nascer, oito séculos que tempo já 

faz!/ tua vida é um grito que chama a vivermos nos amor e 
na paz (2x)  

2. Ó Francisco, de todos irmãos, que viveste os riscos da 

cruz!/ Vem livrar-nos de todos os medos, conduzi-nos ao 
Cristo Jesus, (2x). 

3. São Francisco, a todos  que sofrem, da-lhe puro amor e 

esperança./ Pois assim nosso viver se transforma em bem-
aventurança (2x). 

4. Vê, Francisco, a nossa irmã terra, a matamos com insana 

ambição: faze-nos ver o sublime louvor, que ao Senhor, faz-

lhe a criação. 

5. Da verdade, do amor, do perdão, nos ensina a toda 

grandeza: que a paz entre todos começa, quando amamos a 

irmã natureza. 
 

33. Francisco, amigo de todos cd. 54 

No raiar de mais um dia, ouço certas melodias, que ao céu/ 

sobem com amor bendizendo ao meu SENHOR.  

Refrão: Recordo então, de modo feliz, o amigo irmão,/ o 

jovem de Assis. (2 vezes) 
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São pequenos passarinhos que no canto vão pregar/ sempre, 

sempre nas manhãs, o amor DEUS sem parar. Refrão: 
Recordo então, de modo feliz, o amigo irmão, o jovem de 

Assis. (2x) 

Como um pássaro a voar quero ao meu SENHOR buscar, Para 

servir de coração na alegria a meus irmãos.  Refrão: 
Recordo então, de modo feliz, o amigo irmão,o jovem de 

Assis.2x 
 

34. Irmão Francisco, irmão de todo irmão cd.62 

Irmão Francisco, irmão de todo irmão. /Clara de Assis, irmã 

de toda irmã. Cantam ao mundo: só Deus nos bastará, /o 

amor é lindo, ele vencerá. /Irmão Francisco, vem me 

ensinar, /Clara de Assis, aponta o que fazer. /Para que o 

Senhor seja o tudo em mim, /para só servi-Lo que devo 

fazer? Vem dizer! /  

Se você quiser servir a Deus, /faça poucas coisas, mas as 

faça bem. /Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus; 

/Dia após dia, com alegria, sempre buscando além.   
 

35. Juventude Franciscana cd. 42 

(Introdução) Lá-ia-la ia, lá-ia-la la, lá-ia-la ia, la, ia,(bis) 
Viver a vida num sentido mais profundo,/Anunciando que o 

Amor está entre nós,/Levar, contentes, um sorriso a toda 

gente, 

Conter nos gestos a expressão do Bem maior. 

(Refrão) Juventude Franciscana,/Instrumento do Senhor,/ 
semeamos alegria,/ Nos unimos no louvor. 

http://www.angelfire.com/mn/apostled/musica18.html
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Fazer da vida uma aquarela de mil cores, 

A dor em flores, nós podemos transformar, Caminhar 

sempre confiando em JESUS CRISTO, /Em São Francisco 

vamos todos ser sinais. (Refrão) 

É vocação ser Sal da terra e Luz do mundo,/Cada segundo 

de trabalho é oração,/Viver a paz e desejar fraternidade/É 

conquistar o coração de cada irmão. (Refrão)  

Lá-ia-la ia, lá-ia-la la, lá-ia-la ia, la, ia, (bis) 
 

36. Pois o amor cd.68 

No meu sonho eu caminhava tão feliz./ De repente, um 

homem pobre avistei,/ andando pela estrada de,/ tão aflito, 

que confesso, eu chorei./Perguntei-lhe o que tinha 

acontecido./ me ouviu, mas ficou chorando sem parar/ até 

que enfim me olhou e disse assim: / “a paixão de Jesus hei 

de chorar”. 

Refr. Pois o Amor, o Amor não é amado./ A felicidade  assim 
não se pode encontrar. / É preciso voltar a Jesus,/ o amor, 
o que eu quero amar. 
Esse estranho só me falava da paixão e/ usava uma roupa 

em forma de cruz./ No braço deixava um pedaço de pau,/ 

violino de pobre cantando o amor de Jesus. 

Nós amamos tantas coisas neste mundo:/ dinheiro, 

prazeres, fama e poder;/ tudo, menos o que é mais amável,/ 

tudo menos aquele que mais bem nos quer. 

Muitas vezes, olhando o mundo tão triste,/ volta de 

mansinho ao meu pensar,/ a figura do pobrezinho de Assis,/ 

e com ele tenho vontade de gritar: Refr. 
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37. Quem és tu Altíssimo Senhor  

Quem és tu Altíssimo Senhor, quem sou eu? / Quem és tu 

dulcíssimo meu Deus quem és tu? /Tu és o bem, todo bem, 

sumo bem, Senhor Deus, vivo e verdadeiro.  

2.Tu és o Forte, Tu és o grande, o protetor, Rei do céu, Tu 

és a fortaleza. 

3. Tu és o santo, Único Deus altíssimo, Santo Pai, nossa 

esperança. 

4. Sabedoria, formosura e doçura, Caridade, Tu és a alegria. 

5.Toda a beleza, misericórdia inefável mansidão, grande 

redentor. 

Tu és a vida, a vida eterna, segurança, nosso Pai, que fazes 

maravilhas. 

(final) Quem és Tu? 
 

38. Simplicissimamente cd. 58 

Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente/ 

Simplicissimamente nada teremos/ singelamente/ 

Partiremos o pão que Deus dará/ E se formos irmãos o pão 

não faltará. 

Desposaremos a donzela pobreza/ E geraremos a irmã 

caridade/E não teremos quase nada na mesa/ E pisaremos 

pés descalços no chão. 

Não mudaremos quase nada na terra/E pode ser que nada 

mude ao redor/Mas para que o mundo seja um dia mais 

justo. 
 

39. Onipotente e bom Senhor cd. 51 
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Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor: 

Todas as Bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo Te diz: 

"Amém" 

1.Louvado sejas nas criaturas, primeiro sol, lá nas alturas! 

Clareia o dia, grande esplendor, Radiante imagem de Ti, 

Senhor! 

2.Louvado sejas pela irmã lua, No céu criaste, é obra tua; 

pelas estrelas, claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas! 

3.Louvado sejas pelo irmão vento, E pelas nuvens, o ar e o 

tempo!/E pela chuva, que cai no chão: Nos dás sustento, 

Deus da Criação! 

4.Louvado sejas, meu bom Senhor, Pela irmã água e seu 

valor;/Preciosa e casta, humilde e boa, se corre, um canto a 

Ti entoa! 

5.Louvado sejas, ó meu Senhor, Pelo irmão fogo e seu calor: 

Clareia a noite, robusto e forte, Belo e alegre, bendita 

sorte! 

6.Sejas louvado pela irmã terra, Mãe que sustenta e nos 

governa./Produz os frutos, nos dá o pão, Com flores e ervas 

sorri o chão! 

7.Louvado sejas pela irmã morte, Que vem a todos, ao 

fraco e ao forte: Feliz aquele que em Ti amar, A morte 

eterna não o matará! 

8. Bem aventurado quem guarda a paz, Pois o Altíssimo o 

satisfaz!  

9.Vamos louvar e agradecer Com humildade, ao Senhor 

bendizer! 
 

40.  Espelho da perfeição.     
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 Não, não conhecera o cansaço/ foi quem mais imitou a 

Jesus./ falava de lua, de flores do campo, por onde 

passava./ o nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco 

louvava. 

Ref: Mas ele é o exemplo de vida/ que eu trago no coração 
/o espelho da perfeição./ Francisco de Assis. 
Não, não quis saber de riquezas./ deixou tudo e o se 

converteu./ falava com pobres, leprosos, e cegos, a quem ele 

via./ o nosso irmão vento,/ o nosso irmão sol, que nos traz 

novo dia. 
Não, ele não quis microfone ./ seu jeito fez empolgar 

multidões./louvava a Deus,/ falava de paz e bem para o 

mundo./ as mãos para os céus, Francisco falava: Meu Deus e 

meu tudo! 
 

41. Vós sois o Santo   

1. Vós sois o Santo, Senhor nosso Deus, / vós sois o forte e 

conosco viveis. / Sois fortaleza do fraco, Senhor, / sois a 

esperança de quem confiou. Vós sois o Bem, sois o Amor, 

Comunhão. / Sois o Pão vivo partido entre irmãos!  

2. Sois o saber, a justiça e a paz, / sois mansidão e assim 

nos amais. / Sois dos pequenos irmãos defensor, / sois 

nossa fé, nossa causa e valor.  

3. Sois a humildade que ensina a viver,/ sois o alívio na dor, 

no sofrer. / Sois a alegria do amor entre nós,/ sois 

defensor dos sem vez e sem voz.  

4. Sois a esperança e a força do povo, / sois a bondade e 

nos dais Reino novo. / Sois toda a força que anima a lutar, / 

pra todo o povo ter vida e ter paz. 
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42.  Tu que sopras no vento Cd. 37 (Ofertório)  

Tu que sopras no vento/ Tu que habitas no ar/ inspira meu 

sentimento/ ensina-me a cantar/ canta céu canta mar/ a 

natureza sabe louvar minha voz/ meu cantar vão unir-se 

neste coral de paz/. Que a Deus satisfaz! Este canto de 

amor/ Jesus ensinou a cantar/ ama a Deus e aos irmãos/ 

faz da terra um lar/ canta céu/ canta mar/ a natureza sabe 

louvar.  

Minha voz/ meu cantar/ vão unir-se neste coral de amor./ 

que louva o Senhor! 
 

43. Hino do Capítulo das esteiras cd.16 

Na fraterna comunhão/Vimos nos encontrar/Os irmãos de 

São Francisco/Ao Pai e ao Filho vem louvar/Como o Espírito 

Divino/Queremos nos alegrar. 
 

 (Refrão) Espírito Santo, o fogo e vento,/ Vem teu povo 
iluminar!/ Espírito Santo, o fogo e vento,/ Vem também nos 
animar. (bis) 
 

A partilha e o amor/Aqui, não podem faltar/É um regaço 

acolhedor,/Um sorriso, um abraço, um olhar./o Espírito de 

Deus ;à Jesus nos conduzirá  (Refrão)  
 

A Palavra de Jesus / Queremos compreender,/Como fez o 

Pai Francisco./ O Evangelho vamos viver/ Impulsionados 

pelo Espírito,; Com Francisco e Clara vou fazer.../ (Refrão)  
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Vem Espírito que é Luz,/ Vento e fogo abrasador,/Renovar a 

nossa Ordem,/Inovar no Teu Amor./ Gera em nós a nova 

vida,/Novos frades com muito vigor. (Refrão)  
 

44. 8º centenário de Santa Clara: cd. 17 

Meus olhos não conseguem esquivar-se/ À herança de meu 

berço não me apego./ O olhar do meu Senhor não quer 

disfarce,/ Não posso resistir e assim me entrego. 

 (Estribilho)  Me mostra teu espelho, Clara irmã!/  Preciso 
dessa imagem cristalina!/  Me ensina a cultivar, hoje e 
amanhã,/ Ternura, paz e bem, em cada esquina. 
O império da cobiça e violência,/Firmou-se e fez escola 

neste mundo./Mas tenho de outro Mestre a referência:/ 

"Quem abre o coração é mais fecundo."(Estribilho) 

Me mostra teu espelho, Clara irmã!/ Preciso dessa imagem 

cristalina!/ Me ensina a cultivar, hoje e amanhã,/Ternura, 

paz e bem, em cada esquina. (Estribilho) 
 

45. Hino à Santa Clara: Cd. 33 

Santa Clara, Virgem Clara, já teu nome é grande luz./ Teu 

exemplo nos anime a servir o bom Jesus. 

De Francisco filha amada, virgem pura de candor. Santa 
clara és o modelo dos que servem ao Senhor. 
Foste rica em bens terrenos, mas, deixaste e logo viu./ 

deste mundo e abrasaste a pobreza mais sutil.  
 

46. Bênção de Santa Clara cd.67 

O Senhor vos abençoe/ e vos proteja e dê a paz. 
Faça resplandecer sua face/ e vos dê sua misericórdia. 
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Volte pra vós o seu olhar/ e vos dê sua paz. 

Sede sempre amantes de Deus/ e do bem de vossas almas. 

O senhor esteja convosco/ e que estejais sempre com Ele. 
 

47. Domingo de Ramos de 1212 cd.23 
 

1- É uma noite de primavera/ aclarada pela lua,/ 

enquanto tu, Clara, te apressas/ a deixar a casa de teu pai. 

Correrei de encontro a Ti, Senhor, sem me cansar 
jamais,/ até me introduzires/ no caminho da vida. 
2- Uma força potente te impele,/ com as mãos 

escancaras as portas,/ no silêncio a estrada te acolhe,/ no 

caminho ao encontro do Amor. 

3- Na Igreja de Santa Maria,/ em oração te espera 

Francisco,/ pelas suas mãos no altar,/ ao Senhor tu te 

consagras. 

4- As tuas vestes e os longos cabelos,/ aos teus pés 

deixas cair,/ um pobre saial te reveste/ de sua misteriosa 

beleza. 
 

48. Irmã do Silêncio cd.38 

1- Sobe ara o monte,/ Clara, teu semblante é do céu,/ 

eterno silêncio tua vida, / roga tu, irmã, pela humanidade. 

Clara, estás reclusa/ no silêncio de Deus./ No segredo 
da tua oração/ eleva tuas mãos pelo mundo. 
2-  Clareia, tu a noite/ com a luz do teu amor,/ espalha o 

teu perfume,/ faz florir o deserto. 

3- Abre as tuas mãos,/ dá para nós a dama pobreza,/ 

abre-nos teu coração, oferta-nos teu amor. 
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4- Dá-nos um pouco d’água,/ restaura a nossa sede,/ 

faz-nos respirar/ o mistério do silêncio. 
 

49.  Louvado Sejas cd.44 

Altíssimo, Onipotente e bom Senhor,/ teus são o louvor, a 

glória e toda honra/ e toda benção./ só a Ti, Ó Altíssimo, 

são devidos/ e nenhum homem é Digno de mencionar-te. 

1- Louvado sejas, meu Senhor,/ pela Irmã clara,/humilde 

como a água,/ pobre, preciosa e casta. 

2- Louvado sejas, meu Senhor,/ por Clara e as Irmãs,/ 

no céu tu as formastes/claras, preciosas e belas. 

3- Louvai e bendizei,/ vós todos meu Senhor, e / sempre 

rendei graças,/ servi-O com grande humildade. 

 

50.  Água Límpida cd.69 

Mar límpido e transparente/ em que o céu se espalhou./ 

terra virgem e pobre,/ que o sol fecundou. 

Clara, Clara, Clara. 

Água humilde e preciosa,/ onde o pobre saciou,/ sentimento 

de paz verdadeira/ que o peregrino encontrou. 

Luz esplendente de vida,/ onde o homem se iluminou./ Pão 

repartido e ofertado/ ao irmão que o buscou. 

Árvore alta e fecunda,/ na igreja germinou./ Clarão de luz 

infinita,/ que no mundo emanou. 
 

51.  Clara e Francisco cd.18 

Os olhos de São Francisco se extinguiram,/ mas brilham 

pela luz dos teus olhos, ó Clara./ Seu corpo cansado está 

chagado,/ mas toma alento deste teu sorriso, Clara! 
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1- Tu fonte Cristalina,/ tu rumo doce e flexível./ Clara 

indestrutível./ Clara. 

2- Tu arca preciosa,/ tu guarda do mistério,/ tu 

conservas seus segredos./ Clara, grita a tua vida./ Clara. 

3- Tu altar da aliança,/ tu sacrifício de louvor,/ tu jovem 

amante./ Clara, vigilante./ Clara! 

4- Tu, silêncio fecundo, / tu, luar da noite, / tu, espelho 

sem mancha. / Clara, és imagem do Cristo. / Clara. 
 

52. Bendito sejas Senhor. cd.10 

Bendito seja, Senhor, / que me criaste! / Bendito sejas, 
Senhor, / que me amaste. 
1- Vai segura, ó minha alma, / porque terás boa escolta, 

/ vai, porque quem te criou, / te santificou. 

2- Vai segura em teu caminho, / vai com passo veloz, / 

parte alegre, / contigo está o Senhor. 

3- Vai Feliz em tua viagem; / diante de ti vai tua luz. / 

Ele te amou / como uma mãe carinhosa. 
 

53. Ao encontro da vida cd. 5 

Vai, depressa, Não retardes, / livre e certa, / ao encontro 
vai da vida! 
Para longe de todo o olhar / e dos desejos deste mundo, / 

ama com todo o teu ser Aquele / que a ti inteiro se doou. 
 

Olha Cristo teu Senhor, a sua beleza, sua bondade. Ele por 

ti tornou-se via de amor: / contempla e busca imitá-lo. 
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Deixa-te inflamar fortemente/ pelo fogo ardente da 

caridade,/ clama com todo o teu coração: “Atrai-me para ti, 

ó meu Senhor”. 
 

54. Eu Clara cd.25 

1- Eu, Clara me ajoelho / e vos suplico minhas irmãs, / 

que jamais vos aparteis / do caminho do Senhor. 
 

Coloca os teus olhos/ perante o Senhor,/ coloca a tua alma/ 
no esplendor da sua glória,/ porque a sua contemplação /dá 
repouso. 
2- A alma do homem fiel / é maior do que os céus; / só 

ela pode conter / o Senhor da glória. 

3- És feliz! / Podes gozar / da sua ternura; o seu amor / 

te fará casta, / e as suas carícias mais pura. 
 

55.  Clara palavra de amor cd.19 

Clara, / palavra de amor, / sempre viva perante o Senhor. 
1- Nos guia a humildade, /ao fogo da caridade, / a sua 

vida é o evangelho / sob os passos de Cristo Jesus, / que 

por nós se entregou / ao Pai por amor. 

2- Como pão que é partido, / como vinho derramado, / a 

sua vida doa ainda /por toda a humanidade, / porque em 

Cristo / nós estamos / congregados em unidade. 

3- Escolheu a pobreza / como via de liberdade, / mulher 

forte e corajosa, / renunciou todas as coisas / em resposta 

ao amor / pra seguir o seu Senhor 

Clara, / palavra de amor, / sempre viva perante o Senhor. 
Clara, / palavra de amor. 
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56. Saudade de Clara cd.55 

Clara, és luz de vida, / o mundo está com saudade de ti. 
- Sente falta do teu está em silêncio / aos pés de Senhor 

Deus. / Sente falta de tu’alma aberta / para Deus e para o 

homem. 

- Sente falta de tua vida doada / na pobreza de São 

Damião. / Sente falta de tua voz clara, / que, forte, grita o 

Evangelho. 

- Sente falta de tuas mãos erguidas, / que intercedem pela 

humanidade. / Sente falta de tua oração, / que sustenta 

longo caminho.  

- Escuta, ó Clara, esta nossa oração, / que elevamos 

confiantes a ti. / Acolhe o brado do homem que sofre, / 

perante o Senhor Deus. 

Clara, és luz de vida, / o mundo está com saudade de ti. / o 
mundo está com saudade de ti! / Clara, Clara, Clara. 
 

57. O Segredo de Clara cd.48 

Clara, Clara, diz-me teu segredo, / ensina-me o caminho que 
leva ao Senhor. 
- Tu, irmã pobre, que acolhes, tudo em dom, / estreitas em 

tuas mãos o infinito de Deus. 

- Tu, água límpida que, fresca, vai no tempo, / em tua face 

brilha a beleza de Deus. 

- Irmã do silêncio, tu doas o amor, / da sua palavra é plena a 

tua vida. 

- Clara, és irmã e mãe de todo homem, / de tu’alma amante 

nasce a esperança. 
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58. Clara é teu nome 

Clara é teu nome, Clara é o teu viver, trigo nos  cabelos, mel 

no teu sorrir./ Frágil como um lírio, forte no Senhor/ Deus 

te dá sua fortaleza, Sol de claridade: 

Ref: Clara, Clara, Clara trigo, lírio e luz./ Clara, Clara, Clara 
esposa  de Jesus/ Clara, Clara, Clara alma de cristal/ no 
inverno e na neve floresce o rosal: 
Alma franciscana,/ chama de oração/ na busca constante, 

na sede de Deus.  

Flor que nos ensina a fraternidade/ Deus te dá sua 

fortaleza, Sol de claridade: 
 

59. Ave Senhora Rainha  cd. 66 

Ave, ó...  

Ref: Ave Senhora Rainha, mãe de Deus ó Maria, 
A...ve, és virgem feita Igreja. 
 1.Eis a eleita do Pai/ trouxeste ao mundo o Senhor 

em ti reside a plenitude/ da graça, do bem e do amor. 

2. Foste por Deus agraciada/ para ser o templo da ternura 

fizeste do teu seio a casa/ és serva do Rei das alturas. 

 

60. A Santa Clara cd. 3 

1. Emudeça são as vozes dos grandes/ silencio do ar das 

metralhas/ uma além atenção não debandes/ vem ouvir tuas 

misérias e falhas. 

Não é outra mensagem de Clara/ que o divino sermão da 
montanha. Onde encontra uma jóia tão cara/ que por ela o 
universo se engana. 
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Nesta hora em que o mundo se agita, no anseio de paz e 

bonança/ Santa Clara, tu surges bendita/ mensageira de 

esperança. Santa Clara mensageira de nova/ esperança. 

2.  A pobreza é a jóia preciosa/ que com fé Santa Clara 

nos prega se de paz nosso não goza é porque as riquezas se 

apega. 

Ao avaro diz Clara severa/ o teu ouro é a fome do pobre/ 
fazes o mal ó filha severa/ despojar para Deus é mais 
nobre.  Nesta hora ... 

Desapego ela hoje ensinas/ para os pobres rezemos ao 

Cristo/ para todos a fé nos destina/ imitai o Senhor Jesus 

Cristo. Nesta hora... 
 

61. Canção de Clara cd. 13 

Irmã Clara ternura do pobre/ dos pequenos irmãos de 

Jesus/ que da vida uma oferta singela/ mostre ao mundo 

cominho de luz.  

Ref: Irmão vento que vai, pelo mundo levar/ aos que vem e 
aos irmãos vem conosco cantar/ Irmão sol, irmã lua cantar 
com amor, Irmã água entoar, aleluia ao Senhor. 
Irmã Clara de corpo e de alma/ tu nos mandas sinais do 

Senhor/e encontras os caminhos que chegam, rumo ao Pai 

fonte eterna de amor. 
 

62. Balada Para Nossa Senhora da Ordem cd.7 

Eu escolhi a singeleza deste dia/ para cantar os teus 

louvores ó Senhora/ minha canção é muito simples mais 

sincera, com muito venho oferecer agora. 
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- Quero pedir-te hoje sempre mãe querida/ que minha vida 

tenha sempre a proteção/ do teu olhar, de tua bênção e de 

tuas mãos, pois és Senhora Mãe de Deus/ Senhora minha. 

Quando na luta que sustento cada dia/ uma esperança me 

conforta e extasia/ a esperança que é certeza é o que me 

importa, vencer o maligno da Senhora ó Maria. 

- Ora por mim, por meus irmãos, por todo povo/ que hoje de 

novo vem pedir tua proteção/ és Mãe de Deus, és Mãe dos 

homens e de toda a santa Igreja, Senhora minha Mãe 

bendita sejas. 
 

63. Ó alma santíssima, em cujo passamento acorrem os 

cidadãos do Céus. Os coros dos anjos exultam, e a gloriosa 

trindade convida dizendo: - Permanece conosco para sempre  

(Salmo de transito de s. Francisco) 
 

64.  Laudate sii o Signore,  

per frate sole, sora luna/ Frate vento, il cielo e le stelle,/ 

per sora acqua, frate focu. Refr. Laudato sii, Signore, per la 

terra e le tue creature (bis) 

1. Laudato sii, Signore, quelo che porta la tua pace/ E saprá 

perdonare/ Per il tuo amore saprá amare. 

2. Laudato sii, signore, per sora morte corporale/ Dalla 

quale uomo vivente/ Non potrá mai scappare. 

4. Laudate e benedite, ringraziate e servite/ il Signore con 

umiltate/ ringraziate e servite. 
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65.  Louvado seja meu Senhor  

Ref: Louvado seja meu Senhor(5x) 

Por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas 

estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo. 

Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora 

choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que 

morrem. 

O que dá sentido a vida é amar-te e louvar-te. Para que a 

nossa vida seja sempre uma canção. 
 

66. Santa Maria dos anjos cd. 59. 

Em Nazaré o SENHOR te chamou/ E aceitando disseste o 

“SIM”./ Desde este grande momento,/Tornaste morada de 

graças sem fim. 

(Refrão) Santa Maria dos Anjos,/Morada eterna de DEUS.                            
Virgem da simplicidade /Em teu seio materno/ O Amor 
renasceu. 
 

Quando em tua casa acolhias,/Irmãos da pobreza, fazias 

voltar,/Nos simples gestos de tais peregrinos/ No mundo 

Teu FILHO a falar.(Refrão). 
 

Sob o teu manto rogamos/Que leves por nós/ Esta prece ao 

SENHOR:/Dá-nos a cada momento a graça/De sermos 

mensagem de Amor. (Refrão). 
 

67.  Salve, Senhora Santa  Frei Fabreti  

Salve, Senhora Santa, geraste o meu Senhor! / És Virgem 

feita Igreja, eleita pelo Amor. / Reside em plenitude, bem 
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no teu coração, / todo o bem toda a graça; foste toda 

oblação.  

Salve, ó Mãe do Povo, serva do Deus Fiel! / És manto e és 

abrigo de quem caminha ao léu. / Em ti o Deus bondoso 

gerou libertação, /nos deste um tempo novo: Reino de Deus 

Irmão. 
 

68.  Nossa Senhora dos Anjos  

Nossa Senhora dos Anjos /Virgem que os Anjos cantam a 

glória/Maria, Virgem Santa/Mãe, Filha e Esposa da 

Trindade. 

(Refr) Nós Te saudamos Virgem Santa /Virgem feita 
Igreja./Nós te saudamos, glória das virgens /Mãe de Deus, 
Maria. 
Maria Virgem Santa/Que na Igrejinha da 

Porciúncula/Conseguiste de Cristo, o perdão /Por meio do 

nosso Pai Francisco. 

 

69. O pássaro marrom cd.  

1.Em sua prece matinal se pôs um pássaro a cantar/ De trás 

de nuvens ne grassai/ o sol pra escutar tra lá lá lá lá lá  lá lá  
 

2.Vestia o pássaro cantor um hábito marron cobria-lhe a 

cabeça um véu de pano preto bom. tra lá lá lá lá lá  lá lá 
 

3.  Bom dia meu gentil cantor que dizes a gorjear? “ó sol eu 

vivo tão feliz nem podes calcular. 
 

4.De Deus eu sou o trovador não sofro privações.O Pai me 

veste dá-me pão e eu pago-lhe em canções. 
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5. No quente ninho vou dormir não temo o furacão. Oh 

como é bom meu Pai do céu jamais me deixa, não! 
 

6. Por isso eu vivo a gorjear de gratidão e amor. E os 

anjos cantam lá no céu comigo ao bom Senhor. 
 

70. Louvores de Deus altíssimo (M. Frisini) 
Tu és o Santo, Senhor Deus, Tu és o forte, Tu és o grande, 

Tu és o Altíssimo, o Onipotente, Tu Pai Santo, Rei dos céus. 

Tu és o Trino, Uno Senhor, Tu és o bem, todo o bem,  

Tu és o Amor, és verdadeiro, Tu és humildade, Tu és 

Sabedoria.  

Tu és  beleza, Tu és a paz, a segurança, o gozo, a alegria  

Tu, esperança, Tu és justiça, Tu temperança, e  toda a 

riqueza. 

Tu és custodio,  Tu és refugio, és fortaleza e  mansidão.   

Tu, caridade, fé e esperança, Tu és toda a nossa doçura. 

Tu és a vida, eterno gozo, grande  Senhor, Deus admirável,  

O Onipotente, oh Criador, oh Salvador  de misericórdia.   

 

71. As pegadas do crucificado 

Rosas de sangue floresceram/Revivem em teu corpo a 

Paixão. Francisco, de amor está ferido, nas mãos, nos pés, 

no coração. (Refr). 

1. Acolhes aos pobres com carinho, repartes o pão com 

o mendigo. Eu quero também amar a todos, já podes, 

Senhor, contar comigo. 

2. Plantando a Paz e o Bem, caminhas, semeando também 

vou a teu lado, em ti o Evangelho é carne viva, e 

Cristo outra vez crucificado.  
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72. Descendo o Alverne 

Descendo o Alverne/parece Jesus/ Francisco trazendo/ as 

marcas da cruz. 

Descendo o Alverne/ do monte sagrado/ o seu corpo todo/ 

vem transfigurado. 

Descendo o Alverne/ revive a Paixão/ ferido no lado/ nos 

pés e nas mãos. 

Descendo o Alverne/ Francisco reluz/ no corpo 

santo/aparece Jesus. 
 

73. Francisco o pobre 

Francisco, o pobre/Francisco o humilde/ Francisco, 

Francisco, entra rico no céu/ Francisco, Francisco, entra 

rico no céu. 

 

74. Tu és o Santo  

Tu és o Santo, Senhor Deus, Tu és o forte, Tu és o grande, 

Tu és o Altíssimo, o Onipotente, Tu Pai Santo, Rei dos céus. 

Tu és o Trino, Uno Senhor, Tu és o bem, todo o bem,  

Tu és o Amor, és verdadeiro, Tu és humildade, Tu és 

Sabedoria.  

Tu és  beleza, Tu és a paz, a segurança, o gozo, a alegria  

Tu, esperança, Tu és justiça, Tu temperança, e  toda a 

riqueza. 

Tu és custodio,  Tu és refugio, és fortaleza e  mansidão,   

Tu, caridade, fé e esperança, Tu és toda a nossa doçura. 

Tu és a vida, eterno gozo, grande  Senhor, Deus admirável,  

O Onipotente, oh Criador, oh Salvador  de misericórdia.   
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Canti Italiani 

 

75. Alto e glorioso Dio  

Alto e glorioso Dio /illumina il cuore mio,/dammi fede retta, 

speranza certa, carità perfetta./ Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento,/ che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore,/ l'ardente e dolce forza del tuo 

amore/ la mente mia da tutte le cose,/ perché io muoia per 

amor tuo,/ come tu moristi per amor dell'amor mio. 

 

76. Canzone di San Damiano 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,/con amore ed 

umilta potra’ costruirlo/Se con fede tu saprai vivere 

umilmente/Piu’ felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore/Una pietra dopo 

l’altra in alto arriverai/ 

Nella vita semplice troverai la strada/che la calma donerà al 

tuo cuore puro./E le gioie semplici sno le piu’ belle/Sono 

quelle che alla fine sono le piu’ grandi/Dai e dai ogni giorno 

con il tuo sudore/una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

 
77.  Dolce è sentire  

Dolce è sentire come nel mio cuore /ora, umilmente, sta 

nascendo amore. /Dolce è capire che non son più solo, /che 

generosa risplende intorno a me: /dono di Lui, del suo 

immenso amor. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, /fratello sole e sorella 

luna, /la madre terra, frutti, prati e fiori, /il fuoco e il 
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vento, l’aria e l’acqua pura, /fonte di vita per le sue 

creature. /Dono di Lui, del suo immenso amore, /dono di Lui, 

del suo immenso amor.  

Sia laudato nostro Signore /che ha creato l’universo intero.  

Sia laudato nostro Signore, /noi tutti siamo sua creature,  

dono di Lui, del suo immenso amore: /beato chi lo serve in 

umiltà 

 

78.  Francesco vai 

Quello che io vivo non mi basta più /tutto quel che avevo non 

mi serve più: /io cercherò quello che davvero vale /e non più 

il servo, ma il padrone servirò.  

Francesco vai, ripara la mia casa! /Francesco vai, non vedi 

che è in rovina? /e non temere: Io sarò con te dovunque 

andrai /Francesco vai! (2 volte) 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio /dal fondo della 

notte ho alzato il grido mio /e griderò, finché non avrò 

risposta /per conoscere la tua volontà. /Francesco vai …  

Altissimo Signore, cosa vuoi da me ? /Tutto quel che avevo 

l’ho donato a te. /Ti seguirò, nella gioia e nel dolore, /e della 

vita mia una lode a te farò. /Francesco vai …  

Quello che cercavo l’ho trovato qui. /Ora ho riscoperto nel 

mio dirti sì /la libertà, di essere figlio tuo. /fratello e sposo 

di madonna povertà. / Francesco vai … 

 

79.  Laudato sii,  

Laudato sii, o mi’ Signore. (4v)  

E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna, /per le 

stelle e per il vento, e per l’acqua e per il fuoco! /Laudato sii  
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Per sorella madre terra: ci alimenta e ci sostiene /per i 

frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. /Laudato sii  
 

Perché il senso della vita è cantare e lodarti, /e perché la 

nostra vita sia sempre una canzone. /Laudato sii … 
 

80.  Tu sei Santo (M. Frisini) 

Tu sei Santo, Signore Dio, /Tu sei forte, Tu sei grande, /Tu 

sei l’Altissimo, l’Onnipotente, /Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei Trino, uno Signore, /Tu sei il bene, tutto il bene,/ 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, /Tu sei umiltà, Tu sei 
sapienza.  
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, /la sicurezza, il gaudio, la 

letizia,/ Tu sei speranza, Tu sei giustizia, /Tu temperanza e 

ogni ricchezza.  

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, /Tu sei rifugio, Tu sei 
fortezza, /Tu carità, fede e speranza, /Tu sei tutta la 
nostra dolcezza.  
Tu sei la vita, eterno gaudio, /Signore grande, Dio 

ammirabile, /Onnipotente, o Creatore, /o Salvatore di 

misericordia. 

 

81.  O Signore fa di me  

O Signore fa di me uno strumento, /fa di me uno strumento 

della tua pace, /dov’è odio che io porti l’amore, /dov’è 

offesa che io porti il perdono, /dov’è dubbio che io porti la 

fede, /dov’è discordia che io porti l’unione, /dov’è errore 

che io porti verità, /a chi dispera che io porti la speranza. 

(2v)  
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O Maestro dammi tu un cuore grande /che sia goccia di 

rugiada per il mondo, /che sia voce di speranza, /che sia 

buon mattino /per il giorno di ogni uomo, /e con gli ultimi del 

mondo /sia il mio passo lieto nella povertà, /nella povertà. 

(2v)  

O Signore fa di me il tuo canto, /fa di me il tuo canto di 

pace, /a chi è triste che io porti la gioia,/ a chi è nel buio 

che io porti la luce. /È’ donando che si ama la vita, /è 

servendo che si vive con gioia, /perdonando che si trova il 

perdono, /è morendo che si vive in eterno. (2v) /  

O Maestro ... 

 

82.  24 piedi siamo 

Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi siamo.  

Andiamo, andiamo, con un cuore solo andiamo.  

Andiamo, andiamo, da Messer lo Papa andiamo.  

Chiediamo la mano di Madonna Povertà.  
 

Regola uno ti chiediamo il permesso  

di possedere mai nessun possesso.  

Regola due noi chiediamo licenza  

di far l'amore con Sora Pazienza.  

Regola tre consideriamo fratelli  

i fiori, i lupi, gli usignoli e gli agnelli.  

Per nostro tetto noi vogliamo le stelle,  

per nostro pane strade e libertà.  
 

Andiamo, andiamo, figli della strada siamo.  

Andiamo, andiamo, come cani sciolti andiamo.  

Andiamo, andiamo, con le scarpe degli indiani.  
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Chiediamo la mano di Madonna Povertà.  

Regola uno ti chiediamo il permesso  

di possedere mai nessun possesso.  
 

Regola due noi chiediamo licenza  

di far l'amore con Sora Pazienza.  

Regola tre portare un cuore giocondo  

fino ai confini dei confini del mondo.  

Acqua sorgente per i nostri pensieri,  

per nostro pane strade e libertà.  

 

Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi siamo.  

Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo. 

 

83.  Perfetta Letizia 

Frate Leone, agnello del Signore  

per quanto possa un frate sull'acqua camminare,  

sanare gli ammalati o vincere ogni male  

o far vedere i ciechi e i morti camminare...  
 

Frate Leone, pecorella del Signore  

per quanto possa un santo frate  

parlare ai pesci e agli animali  

e possa ammansire i lupi e farli amici come i cani,  

per quanto possa lui svelarci  

che cosa ci darà il domani...  
 

Tu scrivi che questa non è:  

Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.  
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Frate Leone, agnello del Signore  

per quanto possa un frate parlare tanto bene  

da far capire i sordi e convertire i ladri,  

per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani.  
 

Tu scrivi che questa non è:  

Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.  
 

Se in mezzo a Frate Inverno  

tra neve, freddo e vento  

stasera arriveremo a casa  

e busseremo giù al portone  

bagnati, stanchi ed affamati;  

ci scambieranno per due ladri,  

ci scacceranno come cani,  

ci prenderanno a bastonate  

e al freddo toccherà aspettare  

con Sora Notte e Sora Fame  

e se sapremo pazientare  

bagnati, stanche e bastonati  

pensando che così Dio vuole  

e il Male trasformarlo in Bene.  
 

Tu scrivi che questa è:  

Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.  
 

Frate Leone questa è, Frate Leone questa è,  

Frate Leone questa è:  

Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia 
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84.  L’ardente e dolce  

L’ardente e dolce forza del tuo amor /rapisca, Signor, 

l’anima mia / da ogni cosa che sta sotto il ciel / affinché io 

muoia per amor tuo / come tu hai voluto morir / per amor 

dell’amor mio. 

 

85. Laudato sii mi Signore 

 Laudato sii mi Signore /per frate sole sora luna / frate 

vento, il cielo e le stelle, /per sora acqua e frate focu. 

Laudato sii mi Signore per la terra e le tue creature. (2v.) 

2. Laudato sii mi Signore/quello che porta la tua pace/e 

sapra perdonare /per il tuo amore sapra amare.  

3. Laudato sii mi Signore/per sora morte corporale/dalla 

quale homo vivente/ non potra mai, /mai scappare.  

4. Laudate e benedite,/ringraziate e servite/il Signore con 

umilta`/ringraziate e servite 

 

86.  MANTRAS 
 

Senhor, que queres que eu faça? 

Oh! Senhor. 
 

Não perca de vista/ 

Seu ponto de partida. 
 

Que minha vida seja o louvor/ 

Seja o louvor do Senhor. 

Senhor, quando nós te acolhemos/ 

Trazes contigo nossos irmãos. 
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Senhor, sois eterna vida/ 

Eterna vida sois Senhor. 
 

Senhor, sois nossa esperança/ 

Sois beleza, sois segurança. 
 

Paz, paz e bem! (2x) 

Paz e bem! 
 

Meu Deus e meu tudo/ 

Oh! Meu Deus. 
 

Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor/ 

A ti todo louvor/ A ti todo louvor. 
 

Tenho maior alegria/ 

No Senhor, no Senhor. 
 

Quem sois vós? 

Quem sou eu? 
 

O Senhor vos dê a paz (2x) 

O Senhor, o Senhor vos dê a paz. 

 

Tenho sede de ti ó Senhor(3x) 

Ó Jesus tenho sede de ti. 

 

Ó Pai, eterno Pai/ em tuas mãos, eu me entrego/  

Ó Pai, eterno Pai/ Faze de mim o que quiseres 

Ó Pai. 
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Francisco o pobre,/ Francisco o humilde/  

Francisco, Francisco, entra rico no céu  

Francisco, Francisco, entra rico no céu.  

 

A quem iremos/ a quem iremos nós (bis)/ 

só tu tens palavra de vida eterna. 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 

Iubilate Deo, omnis terra; servite Domino in laetitia  

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.  

Misericordias Domini, in aeternum cantabo … 

 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est … 

 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le 

falta. /Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta!  

 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi appartiene a Dio non 

manca di nulla! /Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: solo Dio 

basta! 
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