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1. SÊ

2. A BUSCA DO SER

Olha o mundo a tua volta
Mas não te esqueças de ti

Num mágico momento
A natureza me disse
No canto dos pássaros
Na respiração das folhas
No pulsar da terra
Na beleza das flores

Tens a força das árvores
A beleza das flores
A pureza das águas e muito mais...
Tu tens a importância do Sol
E o encanto da lua
A liberdade dos pássaros
O poder das sementes
A fluidez dos ventos e muito mais...

Que muito mais existe
Que viver não é tão triste
Pois o amor se faz presente
Mesmo que latente
Em todo novo ser

Tu és mais que matéria
Que atração e sensação
Que instinto e mecânica
Não ignores a força
Que nos faz especiais

Vibra, pulsa!
Impulsiona a busca
BIS
Vibra, Pulsa!
Impulsiona a busca do ser

Rega-te flor, acenda-te sol
Fortalece-te tronco
Purifica-te água, liberta-te pássaro
Flui-te ó doce vento

O amor abre as cortinas
Rasga o véu
E um novo homem nasce
Com o Sol a cada dia

Voa em ti, sê pelos seres
Sê Deus pra eles
Quanto Deus é para ti
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3. DEUS EXISTE

4. METADE
A metade da música
A gente encontra na letra
A metade da caridade
No nosso irmão
Da paciência
Na compreensão
Do trabalho
Na disposição

Deus existe nas flores
que estão nos jardins
E também nas crianças
que estão a sorrir
Ele está nas estrelas
e no Sol a brilhar
E também está em mim
Isto eu vou lhe provar

A metade da fé
A gente encontra nas obras
Da verdade
A gente encontra na busca
Ter humildade é sabedoria
Criar duas asas
Sentimento e razão

Se você reparar (se você reparar)
Na beleza da flor (na beleza da flor)
Nos seus gestos tão simples
Notará o amor, o amor, o amor
Porque Deus é amor
Vejo Deus nas aves que estão a voar
E também está presente
Quando estou a caminhar
Ao teu lado eu tenho alegria sem fim
Ele é um Deus poderoso
Ele é tudo pra mim
Mas se você reparar...
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5. SIMPLESMENTE

6. ALVORADA JOVEM

Tudo que sair do azul bonito
Que vive entre as nuvens
Eu quero ver passar

Jovem,
Desbravador de novos mares
Depende só de seus cantares
O renascer de um mundo bom, bem
melhor

O expressar do teu sorriso
O amor da mãe ao filho
Eu quero festejar

Jovem,
Com sangue novo e peito aberto
Será traçado um rumo certo
Guiaremos o mundo ao amor

Pra levar
Ao teu coração
Simplesmente tudo de bom
Que um dia recebi

E quando amanhecer um sol de
primavera
Desvenda a nova era em mim e em
você
Em você

Pra falar
Em todo lugar
Simplesmente quem é você
E como te encontrar
Tudo que for flor, que mostre vida
Que viva pelos campos
Eu quero preservar

Um sol de primavera
Em mim e em você.

E que teu amor, que teu carinho
Em mim viva morada
E que eu possa mostrar

3

7. NOVO SOL

8. MOCIDADE

Olha já desponta um novo sol
O mundo já desperta o sorrir
E hora irmão, pegue essa estrada
E comece a caminhada, com os que já se
vão

Ressurgiu,
Como sol no amanhecer
Como um brilho no olhar
Pra ensinar o que vem de Deus
(ressurgiu)

O futuro é agora, vá em frente sem
demora
A esperança é você

Ressurgiu
Sei que existe uma razão
Fez feliz o meu coração

Somos nós, a construir, modificar,
reconstruir
Edificar, a reflorir, frutificar

Veio pra engrandecer, mocidade
Mocidade é felicidade
É fraternidade, é amizade.
Mocidade é
Oportunidade de aprendizagem
Não existe idade.
Mocidade, mocidade
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9. ALÉM DAS JANELAS

10. UMA PRECE

Amigo,
Abra os olhos e bom dia!
Acorda e faça parte da manhã

Poderosa águia
Que há no alto do totem
Dá-me tuas asas, me ensina a voar
Cruzar os horizontes
Vencer montes e mares
Com a luz do saber, pela virtude de amar

O sol
Já se levanta e te convida
A vida que hoje espera
Além das janelas por ti

Com tua força tamanha
Ó urso me ajude a derrubar
As barreiras da vida que eu venha a
encontrar

Vem cultivar o amor
No coração sofredor
Cante uma bela canção para quem
Precisa o perdão
Vem pela paz transformar
Com teu sorriso ganhar afeições
Há tanta gente que precisa de nós
Escute sua voz

E eu venho pedir a ti ó tartaruga
Que o totem estás a sustentar
Dá-me tua certeza de um dia
Eu poder chegar
A ver-te nas asas da águia
Na força do urso
Em todas as coisas criadas por ti

Deixa essa luz te guiar
Por onde essa estrada levar
Tenha nos olhos o amor de Jesus
Tenha nos olhos o amor de Jesus
O amor de Jesus

Eleva minh’alma, me faz tão perfeito
Me leva a saber, que estás dentro de mim
Ó Pai nosso que estás no céu
Santificado seja o teu nome
Em favor de todos nós
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11. A VIDA É ALEGRE

12. JESUS

Se um dia a dor aperta, ou a solidão
Mexendo corpo inteiro, alma e coração

Quero cantar novamente
Plantar a semente do novo ser

Levante o astral,
não tape a luz que ilumina
Sorria, estude, trabalhe e parta pra cima

Quero ser sincero
Amigo, leal, irmão...
Sorrir pelos campos
Buscando a inspiração

A vida tem coisas boas pra se fazer
Fazer coisas boas sempre é o que é viver

Jesus, sorrir pelos campos, buscar...
Jesus

Se um dia a tristeza leva pra contra mão
A paz procurada nossa boa intenção
Conceba um plano alegre, mude de clima
Porque sentimento pobre só contamina
A vida só favorece a quem se dispõe
Fazer, ajudar, servir,
Sem reclamações
A vida é alegre, sinta
Não negue não
Cabeça erguida e pé no chão
Você também vai vencer, garanto que vai
Se há vida, há tudo
Vamos a luta, Deus é pai
Vamos lá (vamos lá)
Viver com muita alegria (alegria)
Venha cá (venha cá)
Não chore sempre sorria (sempre sorria)
Pra quem quer (pra quem quer)
De noite e também de dia (todo dia)
A vida é (a vida é)
Alegria sempre alegria (alegria)
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13. PACIÊNCIA

14. NOVA GERAÇÃO

Se o dia nascer
E você perceber
Que a noite se aproxima
Creia a noite é ligeira
É como fogueira o passar

Veja o futuro que agora começou
Veja a criança já pensando no amor
E sorrindo vai seguindo,
Vai fazendo um mundo de paz e união
E brincando vai arando a terra
O solo de uma nova geração

Se você perceber
Que algo desfalece em seu mundo
Olha só há um caminho
No reino do sol, do amor

Veja a semente que o tempo fez brotar
Veja a infância tem Jesus a orientar
Mas o apelo continua sim
Vibrando em nossos corações
A dizer a cada um de nós
É preciso
Eternamente amar

Vem, me dê sua mão
Abra o seu coração, repara na vida
A paciência em serviço
E remédio de vida, de Deus
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15. CONSELHO

16. ESTA PAZ

No mundo de hoje devemos saber viver
Pois é impossível só ver beleza
Com tanta coisa triste
A juventude em crise
Nossos irmãos brigando
Sem nem saber porque
Mas isso acontece é o que se vê
Pois a cada passo os perigos saltam
Não há lugar seguro, não há fé no futuro
Só ódio e violência, quanta malícia enfim

Esta paz que sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Está paz que sinto em minh’alma
É porque eu sigo a quem é fiel
Não, não, olhe as circunstâncias,
Só olhe seu amor, seu grande amor
Não me guie por vistas
Alegre estou
Este gozo que sinto em minh’alma
Não é porque tudo me vai bem
Este gozo que sinto em minh’alma
É porque eu sigo a quem é fiel

Mil tentações estão, sempre a nos
espreitar
Temos que vigiar, buscando a paz na
oração

(REFRÃO)

Pois quando o sufoco lhe dominar
Com tanta tristeza por perto, ore
Veja o céu estrelado a luz da lua é linda
A natureza é força pode acalmar você
E assim reparando ao seu redor
Vai ver quanta coisa maravilhosa
Deus colocou no mundo
Pra compensar os erros
De quem ainda não crê...

E ainda que a terra não floresça
E a vida não dê o seu fruto
E ainda que os montes
Se lancem ao mar
Ou que a terra trema, hei de confiar...
(REFRÃO)
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17. ESTRELA DE LUZ

18. ORA E CONFIA

Surgiu uma estrela de luz
Seguindo os exemplos de Jesus
Semente plantada por
Emissários do além
Flor que desabrocha para o bem

Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do
Pai

Formamos, uma vida, um começo
Encontros, desencontros, recomeço
Em anos de luta e amor tentando seguir
Os ensinamentos do Senhor

Que a luz virá em resposta à tua solidão

Em oração agradece à vida e confia, meu
irmão

Revigorar teu coração
Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do
Pai

Jovens na seara do Cristo
Abençoados por nosso mentor
Leopoldo Machado nos ensina a lutar
Contra a dor

Em oração agradece à vida e confia, meu
irmão
Que a luz virá em resposta à tua solidão

Alegrias e risos
Vibrações e harmonia
É o jovem que contagia
Em uma só sintonia
Muitos já passaram
Muitos hão de vir e sempre felizes
Caminharemos em busca do porvir

Revigorar teu coração
Que a luz virá, revigorar teu coração

9

19. LOUVANDO AO SENHOR

20. LINDO AMANHECER

Pode a tristeza durar
Até o anoitecer
Mas a alegria esta vem
Ao amanhecer

Noite escura dor imensa
Céu com nuvens e trovões
Os sorrisos são fechados
Corações em solidão

BIS

Quero acordar cantando (cantando)
Quero acordar cantando (cantando)
Quero acordar cantando e louvando
Ao meu senhor
BIS

E onde está a solução?
Pra que a gente possa ver
Um horizonte de esperança
Um lindo amanhecer
Um lindo amanhecer
E uma voz me veio dizendo
“Sois estrelas cadentes do céu”
E a manhã já vem nascendo
Nova era corações em paz...
E o Sol então surgiu
Em palavras de verdade
E as virtudes lá do céu
Revelaram claridade
Revelaram claridade
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21. À LUZ DA ESCURIDÃO

22. IMPOSSÍVEL

Quando cala o som
Fala mais alto o coração
Quando cala a luz
Fala a escuridão
Sem nada a resolver
Resta um calar,
Ouvir a ausência das palavras
Um universo tão homem,
Tão menino

Olho em tudo
E sempre encontro a ti
Estás no céu, na terra onde for...
Em tudo que me acontece
Encontro o teu amor
Já não se pode mais deixar
De crer no teu amor
É impossível não crer em ti
É impossível não te encontrar
É impossível não fazer de ti meu ideal.

Um tempo sem fronteiras
Fantasias pelo ar
O mundo é meu é só deixar
Fantasias pelo ar
O mundo é meu é só deixar
Falar a voz da solidão
Sou folha ao vento, sou luar.
Poesia sou canção...
Sol nas montanhas, sozinho.
Soluços... Sou silêncio...
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23. AMIGO II

24. AMOR À VIDA

Onde estiver, sei que vou caminhar.
Com você meu irmão, meu amigo.
Seja na terra ou nas águas do mar
Na pureza do ar, com você, amigo...
Onde estiver, sei que vou caminhar.
Com você meu irmão, meu amigo.
Na escuridão, sei que a luza vai voltar,
Sei que o Sol vai brilhar em você, amigo...

A Vida
É um presente de
Deus pra você
Pense bem no que dela fazer
Como você pretende voltar
Lá fora
Aqui dentro ou seja onde for
O modelo, o exemplo a seguir
É Jesus e a ciência do amor

Amor, amor, que nunca vai nos separar...
Amor, amor, que nunca vai nos separar...

A vida
Tenha amor à sua vida
Se dedique com alegria
E agradeça o que se tem
Eterna
Sua vida é eterna
Em outros mundos ou na Terra
Ela é o seu maior bem!
Para que possamos ser mais felizes!
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26. PARA SEMPRE EM MEU
CORAÇÃO

25. AMOR A SI
Olhe ao redor
Pense no que há
Para se ajudar, melhorar
Não se esqueça

Nem se eu pudesse ter o por do sol
A lua ou as estrelas toda a natureza
Nem se eu tivesse todo o ouro
E não tivesse um amigo nada teria

Preste atenção
Em você, se conheça
E viva essa emoção
Não se esqueça

Pois quando eu começasse a me sentir
sozinho
Quem é que me consolaria?
Mas Deus é bom botou você em meu
caminho
Pra que não falte a alegria

Se ame, se ajude, se ampare
Sem esquecer do irmão
Que a vida é bem maior
Construa a sua evolução

Você vai estar para sempre
Dentro do meu coração
Vou lembrar de nós
Sempre que alguém cantar essa canção

Se ame, se ajude, se cuide
Se ame

Nem se eu soubesse muitas palavras
Nem se eu as transformasse em poesia
Não diria tudo o que há pra dizer
A inspiração de certo faltaria.
Mas se algum dia me faltar o seu abraço
Não será triste a saudade
Pois sei que nos encontraremos no
espaço
Meu amigo de verdade
Você vai estar para sempre
Dentro do meu coração
Vou lembrar de nós
Sempre que alguém cantar essa canção
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27. FILHOS DA LUZ

28. APRENDIZ

Tua verdade era a verdade do mundo,
Mas a verdade do mundo não satisfaz.
A tua dor era um pesar tão profundo,
Que dentro de ti não cabia mais.

É um tempo de mudança
Pra que a vida e a esperança
Venham a nascer em todos nós
Quero ser como a criança
Que acredita num futuro
De amor e paz de vida e luz

Pega teu arado e prossegue sorrindo a
tua tarefa
Ama, trabalha, semeia e espera.
Nessa estrada
Somente quem dá mais do que recebe,
Dá o testemunho de quem nunca esquece

Encontrar um rumo
Educar para vencer
A dor de não
Poder sentir Jesus
O amor que vem de Ti
Essa paz do Teu olhar
Me faz aprendiz
Do Teu viver
Jesus

Andai como filhos da luz,
Tua missão é iluminar.
Vós sois todos filhos da luz,
Espalhai tua luz em todo lugar.
Hoje tua estrada é adornada de flores
Segues teu rumo sem olhar para trás,
Pois descobriste a alegria que existe
Em espalhar tua luz em sopros de paz.
Pega teu arado e prossegue sorrindo a
tua tarefa
Ama, trabalha, semeia e espera.
Nessa estrada
Somente quem dá mais do que recebe,
Dá o testemunho de quem nunca esquece
Andai como filhos da luz,
Tua missão é iluminar.
Vós sois todos filhos da luz,
Espalhai tua luz em todo lugar.
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29. EM BUSCA DO ARCO-ÍRIS

30. TRABALHADORES DA ÚLTIMA
HORA

Mais um ano se passou e nós de novo
Estamos aqui, estamos aqui
Corações abertos e um desejo certo
Queremos servir à causa do bem

Pra semear nós somos livres
Mas a colheita nunca tarda
O tempo passa e não tem volta
Vamos plantar que a terra é farta.

Estradas percorridas etapas já vencidas
Estamos aqui
Acertos, desacertos, mil sonhos e desejos,
Etapas por vir

Fomos chamados ao trabalho
Vamos a ele vamos agora
Aproveitemos essa chance
Trabalhadores da última hora.

E lá no céu sempre a brilhar
A estrela guia a nos mostrar
O caminho de um arco-íris de luz
Obrigado Jesus!

Jesus é luz irmão amigo
Anunciou pra outros tempos o
consolador
Temos agora em nossas mãos
Espiritismo amor.

Aperte a sua mão na minha mão
Somos todos irmãos
Em busca da perfeição
Mas que viagem linda

E em Jesus temos o exemplo
De amor e paz e confiança
Aprenderemos junto a ele
Que o cristão nunca se cansa.
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31. AMOR DE JESUS

32. JUVENTUDE

Olha a manhã que brilha na janela
Este Sol de Deus é luz
De amor em seu coração

Juventude, água cristalina.
Ouro de mina, alegria de viver.
Nas asas da borboleta
No canto do sabiá
Juventude é natureza
É o Sol sempre a brilhar

Oha o que Deus te deu de presente
Diamantes de poeira flutuando
Em raios de luz
Vamos louvar a Deus
E agradecer a tudo
O novo dia amanheceu (amanheceu)
Nos levantar agora
Sair ao mundo hoje
Testificar o amor
O amor de Jesus
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33. DEPENDE DE VOCÊ

34. AMIGO I

Amigo, brilha o sol
Além de sua janela
Perceba ao seu redor
O quanto a vida é bela
Acenda em você
O brilho que dormita
Liberte as asas, voe
Ao encontro do mais puro amor
Abrace o infinito

Um abraço forte e terno
É o que me faz lembrar
Deste nosso laço eterno
Que tempo não destruirá
Amigo
É alguém que sempre trás
No coração, consigo
Muito amor, muita paz.
Eu sinto, Jesus iluminando
Nossos passos, nessa escuridão.

Desperte para a luz
Deixe o amor brotar
Frutificar de vez
Que a vida é muito mais
Depende de você
Querer acreditar
Que pode ser feliz
Enfim se libertar

Nessa tarde azul e bela
Minha alma quer voar
Vou içar a minha vela
E deixar o tempo me levar
Não, há mais sinceridade.
Seja terra, céu ou mar.
Que no coração de amigo
Impossível encontrar
Amigo
É alguém que sempre trás
No coração, consigo
Muito amor, muita paz.
Eu sinto, Jesus iluminando
Nossos passos, nessa escuridão.
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35. PRESENTE PARA JESUS

36. JUVENTUDE E AÇÃO

O mundo pede um sonho
Por não querer amar
E vai, então.
Como um Sol sem luz
Ah! Como a vida cresce

Um mundo novo começar
Por mais que difícil seja
O amor precisa o ódio superar
O espiritismo vem mostrar
Que o tempo e a hora é essa
O amor precisa o ódio superar

E o canto faz-se mais
E a paz está
Com você Jesus
Agora, hoje e sempre.

Juventude, luz acesa, chama
Vá ao mundo, ama!
Sê feliz!
A Terra inteira renovar
Acendendo a luz interna
Do amor que a tudo pode transformar

Para se viver melhor
Eu sei que é preciso
Ter você dentro de mim
Agora, hoje e sempre.

Determine-se a lutar
Mais cedo e quanto possa
Do amor uma nova Terra surgirá!

Renovar um amor irmão
Estar junto aos seus passos...

Juventude, luz acesa, chama
Vá ao mundo, ama!
Sê feliz!

É sua essa canção
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37. FLOR BRASIL

38. DESAFIO

Livre, como o vento que vem tocar.
Nossos cabelos no ar
Cresça, tão brilhante, tão vibrante.
Que nada possa parar
Já é tempo de espalhar
O amor no mundo
Na glória da manhã que vem

A vida após a morte, não é ilusão,
A vida após a morte, acredite meu irmão,
A vida após a morte, é continuação,
A vida após a morte, da sua encarnação.

Nosso menino, quero ver despertar
Com voz, que embala o sono.
Chama: vem
Que estou a chegar

Sempre a chance de recomeçar

Eu, você, muitos mais,
Seja aqui, seja lá.

A vida após a morte, não é ilusão,
A vida após a morte, acredite meu irmão,
A vida após a morte, é continuação,
A vida após a morte, da sua encarnação.

Nem o cosmos ou as estrelas
Que eu amo tanto
Farão me esquecer de ti
Terra querida
E quando o amor transbordar
Do coração
Então se abrirá a flor
Do amor no azul

Plante o bem, ame mais
Dêem as mãos
Vamos juntos construir a paz
Tanta alegria, tanta alegria
BIS

Vamos juntos construir a paz...
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39. A ENERGIA DO AMOR

40. BUSCANDO TEUS OLHOS

O Sol nasce a cada manhã
A vida pede luz e cor
O tempo passa e você
Precisa exercitar o amor

Pra gente ser feliz
É necessário plantar o amor
Pensar na semente, cuidar da flor
Pra gente ser feliz

Sorrindo vá
Toda a Terra espera
Toda a Terra espera, vamos lá

Pra gente ser feliz
É necessário entender
Que felicidade buscamos
E se ela faz feliz a alguém

Use essa energia
Toda alegria
Deixe o seu coração
Pulsar

BIS
REFRÃO

Buscando você, encontrei o caminho,
Durante o caminho, busquei tua voz,
Em tua voz, a verdade e a vida,
Buscando teus olhos
Descobri minha felicidade

A cada um a sua missão
Comece a aliviar a dor
Exercitando o perdão
Você já tem um consolador

No teu desejo de ser feliz
No teu desejo de ser feliz

Sorrindo vá
Toda a Terra espera
Toda a Terra espera, vamos lá
REFRÃO
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41. NOSSA AMIZADE NUNCA PASSA

42. HINO AO ESPIRITISMO

Eu me lembrei do seu sorriso,
Seu jeito de ser.
E era assim como outro dia,
Como é bom te ver

Doutrina de amor e luz ciência fé e
consolação
Prometida há dois mil anos por Jesus,
Diretriz da humana perfeição

Antes eu mesmo não sabia:
Vim pra renascer
Pra descobrir a cor do amor,
Pura alegria a nos envolver!

Irmãos, é a Doutrina Espírita
A imensa esperança do porvir
Marchar ao clarão da luz bendita,
É nascer e renascer
Amar e progredir

É bom demais te ver aqui.
Pois sem você fica sem graça
A gente sabe mais além,
Nossa amizade nunca passa!
Nunca passará!

Proclamam irmãos do céu
Da Boa Nova à lei imortal
Homens fraternizai vosso pai é Deus
E sois vós a família universal.
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43. CANÇÃO DA ALEGRIA CRISTÃ

44. KARDEC, OBRIGADO!

Somos companheiros, amigos irmãos
Que vivem alegres pensando no bem
A nossa alegria é de bons Cristãos
Não ofende a Jesus nem fere a ninguém

Venho dizer
Obrigado amigo por ter
Desvendado o dom de saber
De onde vim, por que estou aqui
Para onde vou, como ser feliz
Como encontrar Jesus.

A nossa alegria
É o bem do Evangelho
Vibra e contagia
Da criança ao velho
Mesmo entre perigos
Daremos as mãos
Como bons amigos
Como bons cristãos

Com seu trabalho,
Hoje temos o consolador
Que nos trouxe o Cristo redivivo,
E a nossa fé hoje é raciocinada,
Não há mais nada o que temer,
Apenas caminhar.

Sempre ombro a ombro
Sempre lado a lado
Vamos trabalhar com muita alegria
Pelo Espiritismo mais cristianizado
Pela implantação da paz e harmonia

A sua luz
Vai brilhar na Terra, porque
A verdade encerra,
E assim digo:
Kardec, obrigado... pelo Espiritismo.
Por ter renunciado... pelo Espiritismo.
E a vida dedicado... ao Espiritismo.

A nossa alegria
É o bem do Evangelho
Vibra e contagia
Da criança ao velho
Mesmo entre perigos
Daremos as mãos
Como bons amigos
Como bons cristãos

(Ao Espiritismo)
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45. QUE BOM TE ENCONTRAR

46. BRASIL, TERRA DA ESPERANÇA

Que bom ver você aqui de novo
O nosso encontro vai acontecer
Trago todo o meu carinho
E muita paz e amor para você

Você reclama do seu país
Mas já parou pra pensar
Que terremotos não há,
Nem vulcões, furacões
Terra abençoada pelo céu
Coração do mundo,
Dona do pão e do mel

Ah! Que bom te encontrar
Aprender a lição
E o coração renovar

Eu sei que a dor é grande
Mas a batalha é da gente
Plantar agora semente,
Bem cuidar dessa flor
Verdadeiramente brilhar
Nossa luz interior (interior)

Meu amigo neste dia lindo
Eu, você, Kardec e Jesus
Seguiremos juntos nesta estrada
Que nos leva a paz e muita luz

E lá no céu azul, a marca da vitória,
Cruzeiro do Sul...
Quem tem amor não cansa de amar o
Brasil
A terra da esperança
E lá no céu azul, a marca da vitória,
Cruzeiro do Sul
Quem tem amor não cansa
De amar o Brasil
REPETE TODA A LETRA
E lá no céu azul, a marca da vitória,
Cruzeiro do Sul
Quem tem amor não cansa
De amar o Brasil
A terra da esperança, da esperança...
Brasil.
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47. 1857

48. HYDESVILLE

1857 foi o ano em que tudo começou
Foi codificada por Allan Kardec
A Doutrina que é o nosso consolador

Vou contar para vocês
Uma história interessante
Aconteceu em Hydesville

LE, Livro dos Espíritos
LM, Livro dos Médiuns
ESE, é o Evangelho
O Céu e o Inferno e A Gênese também

Numa casa muita antiga
Barulhos intrigantes
Atormentavam os Fox protestantes
No início pensaram
Que fosse um demônio
Mas logo a verdade apareceu

Caminhamos juntos no novo milênio
Muito tempo, muita estrada já rolou
Mas a verdade fica atravessa o tempo
E a verdade é o que vale, é o que ficou
Ficou o...

Em Hydesville, Hydesville (2x)
Aconteceu em Hydesville

BIS

Irmãs Fox assustadas
Começaram a investigar
E com pancadas passaram a conversar

LE, Livro dos Espíritos
LM, Livro dos Médiuns
ESE, é o Evangelho
O Céu e o Inferno e A Gênese também

E as perguntas eram logo
Todas respondidas
Um espírito a se comunicar
Comunicação espiritual
Comunicação espiritual
Provando que a alma é imortal
Em Hydesville, Hydesville
Aconteceu em Hydesville
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49. SEGUE EM PRECE

50. VEM MOCIDADE

Segue em prece
E a Deus agradece a vida
Ora e confia
Vê as aves do céu

Vem mocidade e segue além
Para acender a própria luz
Enquanto há tempo para o bem
Pois seu futuro se faz agora
Segue Jesus, que te conclama a avançar
Vem com Jesus!

Lírios florescem
Em beleza singela e cor
A dizer do amor
Que o Pai tem por ti

Marcha, marcha sem demora
Segue avante sem temor
E vai semear ao sabor da esperança
Por onde for, consolar, redimir a dor,
Marchar, marchar, marchar,
Ao clarão dessa alvorada
Para avançar na luz
Para viver no bem
Para sonhar a paz,
Para cantar o amor!

Segue em prece
E confia, para tudo há uma razão
Segue em prece
E trabalha, confia, persiste, espera,
Segue o coração
Segue o coração
Segue o coração

Semeia o trigo e planta a flor
Transforma o campo em pão e cor
Enquanto é dia e há sol também
Ara e semeia, trabalha a terra com tuas
mãos
E o amanhã será de paz
E bem melhor!
Marcha, marcha
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51. LIVRO DOS MÉDIUNS

52. COMO É BOM EXISTIR

Toc, toc, toc, toc, toc
Pelas batidas as paredes falaram
E na Europa até as mesas giraram
Pra lá e pra cá

Nós somos jovens que estamos tentando
Entender o porque de existir
E viajantes da nave terrena
Em que um dia iremos partir

Apontando as letras do alfabeto
Ora no chão, ora no alto, no teto
Formando frases,
Respondendo as questões

Como é bom, querer entender o que
somos
Como é bom, saber pra onde
caminhamos

Quem é que estava por trás disso?
Alguém se preocupou com isso
E começou as suas investigações

Nós somos jovens que estamos tentando
Entender o porque de existir
De ser assim poder amar,
Cantar, falar e sorrir

E descobriu que aquele jeito esquisito
Foi a maneira que então os espíritos
Usaram pra chamar sua atenção

Como é bom, olhar desse ângulo a vida
Como é bom, saber que o amor nos
domina
Como é bom existir

E foi assim que Allan Kardec
Observou como é que tudo acontece
No intercâmbio
Entre nós e o além

Como é bom exisitir

Desenvolveu aquela nova ciência
Com muito estudo, muitas experiências
Que o seu livro dos médiuns mostra bem
Agora pela voz, pela caneta
Não é preciso mais usar a prancheta
Pois até mesmo pela intuição
Nossos amigos espirituais
Sempre nos trazem as lições de paz
Saudade, incentivo e muito mais.
Nossos amigos espirituais
Sempre nos trazem as lições de paz
Saudade, incentivo e muito mais, muito
mais
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53. MODELO

54. LEVANTE A MÃO

Sempre que quiseres vencer o mal
Olhe para o céu e se deixe levar
No Sol do amor, na paz que vem de Deus
Na brisa da oração, que nos faz cantar
assim

Ei, levante a mão,
E dê adeus à solidão
Vem amigo, vem,
Como é importante amar alguém

Badabadabauá, badauá, badabauá,
badauá
Badabadabauá, badauá, badabauá,
badauá

Vem estende a mão, conquiste a amizade
Abrace o amigo que se tem
A filosofia que nos contagia

O caminho é longo, a estrada é dura
Mas a nossa voz se fará sentir
Pois o nosso modelo é Jesus
E seguindo a Ele, chegaremos a luz

É poder amar alguém

Badabadabauá, badauá, badabauá,
badauá
Badabadabauá, badauá, badabauá,
badauá
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55. BLUE DA ESPERANÇA

56. JÁ É TEMPO

É chegou à hora de brotar no coração
A semente que plantou Jesus
Saber seguir seus passos
Coroar nossas vitórias
Com a visão de sua luz
Dizer a todo mundo
Que acredita na esperança
Cantar um mundo novo
De alegria, amor e fé
Levar sua palavra
Com a mensagem de carinho
E assim vai se fazendo
Um mundo bem melhor

Sem saber, que o Sol maior
Brilhava sobre mim, quase me perdi
Ia sem destino, mas o amor
Não, não há lugar
Pra tristeza em quem sabe amar
É uma luz que nos faz sonhar
É uma alegria que te faz chorar
E sofrer sorrindo sem temor
Olhe, olhe pro céu
Já é tempo de cair o véu
E sair amando, espalhando a paz
Badabauá, badauê, badabadabauá
Badauê, badabadabauá
E sofrer sorrindo sem temor
Olhe, olhe pro céu
Já é tempo de cair o véu
E sair amando, espalhando a paz.
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57. O CODIFICADOR

58. ESTRELA RELUZENTE

No século dezenove ele reencarnou
Trazendo uma mensagem que tanto nos
marcou
Iniciou nova era para educar
E num tempo difícil, nos fez enxergar

Nessa terra de esperança
Um dia a paz e a bonança
Brilharão no céu anil
Brasil, Brasil, Brasil
Surge a estrela intrometida
Linda, bela e atrevida

Kardec codificou, Kardec codificou
Ele veio para organizar
A Doutrina Espírita
Dividindo segredos
Dispersos no universo
Em livros
Que nos guiarão
Para a luz

REFRÃO

Como ninguém nunca viu
Dessa estrela reluzente
Brotará nova semente,
Um manancial de luz
A mensagem de amor, onde o consolador
Nos remete a Jesus
REFRÃO
A paz vencerá a guerra,
Se expandindo sobre a terra
A exterminar a dor
Nessa terra brilhará
Do sertão a além mar
Na infinita luz do amor
REFRÃO
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59. PREPARAÇÃO PARA A PRECE

60. BRASILEIRO

Vamos conversar com Jesus agora
Vamos sentir seu amor nessa hora
Nos envolver
Neste instante de paz
Obrigado, Jesus.

Sou brasileiro
E gosto daqui
E não há dinheiro
Que compre o sentir e o gostar
De quem trabalha e luta e
E não desiste de amar
E sempre estende a mão
A quem precisa levantar, caminhar

Lá, lalaiá, láláiá lalaiá... (2x)
Nos envolver
Neste instante de paz
Obrigado, Jesus.

Brasileiro
E vou te falar
De uma doutrina
Que vem consolar a dor
De quem trabalha e luta e
E não desiste de amar
Pois sabe que essa vida
É mais uma de outras tantas pra virar…
Brasileiro
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62. EXISTEM OUTRAS VIDAS PRA
VIVER

61. REENCARNAÇÃO
Já parou pra refletir
O que você faz aqui
De onde veio pra onde vai

Se você ainda acha que tudo acaba nesta
vida
Não sabe o Kardec veio trazer
Trazer um mar de idéias
Descobertas e alegrias
Trazer o Consolador pra mim e pra você

E se estamos aqui
Vamos todos nos unir
Pro mundo melhorar mais
Muitos mundos, muitas vidas
Muitas voltas, muitas idas
É o caminho que se faz

A nossas teorias sobre o mundo estão
mudando
E um dia a verdade vai aparecer
Se os olhos da ciência deste mundo estão
fechados
É porque ainda não olhos para ver

E se nessa não deu certo
Você pode estar certo
Deus te deu uma chance a mais

Que existem outras vidas pra viver (2x)
Que existem outras vidas
Pra viver as nossas vidas
E todo mundo um dia vai viver pra crer

Reencarnação
Questão de justiça
Se você errou aqui
Volta pra reconstruir
Tudo que ficou pra trás

OuôÔ... OuôÔ... que bom! (2x)
Tem o Livro dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
Tem o Evangelho
O Céu e o Inferno
E a Gênese também
OuôÔ... OuôÔ... que bom! (4x)
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BIS

63. É PRECISO

64. EU SOU UM ESPÍRITO

Uá-pá pá-rá-rá, Uá-pá pá-rá-rá

Vou perguntar uma coisa pra você
Quero ver se vai me responder
Isso é importante, é pra valer
Pois ninguém pode viver sem ser
Está presente em todo lugar
Você pode ouvir, sentir e até cheirar
Está na hora de você saber
Que essa coisinha é você

Que seria do mundo, sem beleza e sem
cor.
Na aquarela da vida, vamos pintar o
amor.
A grandeza do sol, a poesia do mar.
O perfume da flor espalhado no ar.
Um amigo do lado, a esperança nas mãos.
No infinito do céu brilha a nossa união.
Como gotas na chuva como a luz do luar.
Semeando alegria, vamos todos cantar.

Você é um espírito
Você é um espírito
Você é um espírito e nunca vai morrer
Você é um espírito
Você é um espírito
Você é um espírito e foi Deus quem fez
você

Uá-pá pá-rá-rá, Uá-pá pá-rá-rá
Harmonia, é preciso ter.
Harmonia, é preciso ser.
Harmonia, é preciso cantar.

REPETE
Eu sou um espírito
Eu sou um espírito
Eu sou um espírito e nunca vou morrer
Eu sou um espírito
Eu sou um espírito
E foi Deus quem me fez ser
Imortal

Vamos dar as mãos, vamos caminhar.
Todos juntos nesta direção.
Nossas vozes vão se espalhar.
E ao mundo inteiro transformar.
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(o quê?)
(a é?)
(hum)
(cadê?)
(fung, fung)

65. MENINO BRASIL

66. PRA SER FELIZ

Corre o menino pela estrada do tempo
Leva em seu peito a fé
Brilha em seu olhar a esperança

Pra você ser feliz
Basta ter e plantar
Esperança e paz

Veste as cores da paz,
Vai nas asas do amor
A desenhar um rastro de luz
Para o mundo seguir

A terra toda canta
A luz do Pai alcança
Onde não há luz
O coração aquece
A alma refloresce
Ao sentir Jesus...

Trabalhe pra não perder
O Trem da História
E em teu céu interior
Brilhe a caridade e o amor
Então, será gigante o Menino Brasil

O coração aquece
A alma refloresce
Ao sentir Jesus... aqui!

REPETE

REPETE

Desperta, Brasil
Gigante Menino Brasil!
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68. DO BRASIL PRO MUNDO
INTEIRO

67. PRESENÇA JOVEM
Existe um sentimento que não para de
pulsar
Uma vontade que eu sinto ao chegar
Neste lugar feito de harmonia

Senhor Jesus, amigo verdadeiro
Hoje sabemos porque estamos no Brasil
Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro

Um momento de unir e de amar
Onde a gente sempre possa encontrar
Respostas, respostas, respostas

E por amor no Teu Amor nos reuniu
Por tantas vezes renasci no velho mundo

Há vida... é questão de entender
Pois tudo tem uma razão de ser
Se o hoje, é um presente pra você
Aproveite a sua chance, é momento de
crescer

Em muitas delas por orgulho me perdi
Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo
E deste jeito me afastei tanto de Ti

Presença Jovem
Valorize sua vida
Presença Jovem
Atitude e alegria
Presença Jovem
Muitas voltas, muitas idas
Presença Jovem
É vida além da vida

Agora estou criança em solo brasileiro
No Evangelho eu encontro a direção
Quero vibrar amor e paz pro mundo
inteiro
A começar pelo meu próprio coração
Reconstruir meus sentimentos
Lutar por dentro pra que eu possa
melhorar
Iluminar meus pensamentos
Pelo trabalho, pra que eu possa despertar
Reconstruir meus sentimentos
Lutar por dentro pra que eu possa
melhorar
Iluminar meus pensamentos
Pelo trabalho, pra que eu possa despertar
Nas terras do Brasil, com as cores do
Brasil
Todas as cores cabem no nosso Brasil.
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69. FORÇA DO BEM

70. MAIS QUE MEREÇO

Me perguntam de onde vem
Esse olhar firme e seguro
Quando tudo é desafio
Quando tudo é tão escuro

Por que a gente insiste
Ou procura esconder
O melhor que a gente tem
O melhor do nosso ser

As respostas que eu tenho
Se encontram neste mundo
A certeza que eu sinto
É o meu porto-seguro

Por que a gente tem
Tanto medo de dizer
Eu amo, eu adoro
Eu preciso de você

Eu me cerco, eu vigio
Eu me importo, eu procuro
Persevero, acredito
Eu transformo este mundo

Mas o tempo vai fazendo
Todo mundo perceber
Tudo que é valioso
Está perto de você

É na força do bem
Que eu me apego e caminho
No poder que mantém
Meu coração protegido

E por tudo que eu tenho
E tão pouco merecer
Agradeço a Deus agora
Pois eu sei que eu tenho:

E não há nada, nada
Nada a temer
Pois a força do bem
É o maior poder

Mais... muito mais...
Do que mereço.
Agradeço, pois eu sei que eu tenho:
Mais... muito mais...
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71. ALGO A MAIS

72. LUZ DO MUNDO

Chegou a hora de ser
E sentir algo a mais
Chegou a hora de ter
E fazer algo a mais
Chegou a hora de crer
E ver que há algo a mais

Luz do mundo
Amor maior
Por toda a Terra
Por todos nós
Vem do alto
Derrama a paz
E nos eleva
Ao Pai

Há muito tempo a gente sabe
O que é bom ou ruim
Há muito tempo eu já sei
O que é melhor pra mim
Há muito tempo já não dá
Mais para esconder
Nascer e renascer

Querido amigo
Consolador
Desvenda na Terra
A Ciência do Amor
E sempre comigo
Por onde eu for
Transforma espinhos
Em hinos de amor

ôÔôÔô...
Existe algo a mais!
A vida passa
E o sol não pára de brilhar
A vida passa aqui
E passa do lado de lá
Todo mundo um dia
Vai passar e entender que
A vida continua (4x)
Existe algo a mais
ôÔôÔô...
Existe algo a mais!
Há muito tempo a gente
Escuta a mesma história
Que a vida é muito curta e
Você tem que aproveitar
Por isso mesmo muita gente está caindo
Muita gente está morrendo
Só por falta de esperança
E não adianta você ficar esperando
Pelo dia em que a morte
Tudo vai silenciar
Tum, tum, tum, tum...
A vida continua (4x)
Existe algo a mais
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73. SOPRO DO CRIADOR

74. REFORMA ÍNTIMA

Do alto de uma montanha
Fitando a amplidão
Imerso num mar de nuvens
Diante da Criação

A semente do progresso está aí
Bem na palma da sua mão
Pequenos gestos que dão certo
Quando a gente faz com amor, unindo a
fé e a razão

Sou grato pelo que vejo
Pois sei que vem de Ti
Traduzo em oração
O amor que tenho em mim

Basta sorrir, basta cantar,
Exteriorizar nossa grandeza
Tornando pedra, pão
Insulto, perdão
Deixando leve o fardo do coração

Pois tudo está em tudo
E tudo é feito de amor
É só deixar sentir
O sopro do Criador

Com humildade, caridade, Construir,
Consolidar a verdade
O Grande Irmão, sem distinção,
Se faz espelho para nossa perfeição

Tudo que existe
Existe por Ti
E não há palavras
Pra definir

Então vem, mude sua história
Vem, vem, reforme sua alma
Nada é impossível quando se acredita
Tudo é luz na seara bendita.

Talvez não entenda
Mas posso sentir
A fé com a razão
O acaso não pode existir
Pois tudo está em tudo
E tudo é feito de amor
É só deixar sentir
O sopro do Criador
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75. QUEM VAI DIZER DE AMOR?

76. A FAMÍLIA É O LUGAR

Penso agora no que será
De tudo, de todos nós
Ir embora ou me deixar levar
Quem vai, mas quem vai ficar?

Talvez eu viva bem sozinho
E assim possa continuar
Mas sei que eu tenho um compromisso
E eu não posso me enganar

Em meio a tantas guerras,
Feras, eras de rancor
Quem vai dizer de amor?

Errar faz parte do caminho
Mas juntos vamos encontrar
O amor de mãe, de pai e filhos
A família é o lugar

E num mundo onde muita
Coisa é cara e sem valor
Quem vai dizer de amor?

São muitas casas pelo mundo
Mas muito poucas têm um lar
E eu vou tentar fazer de tudo
Pra esse laço apertar

Ontem eu olhei pro sol
E enxerguei nublado
Eu tentei gritar,
Mas fiquei calado
E não vou perder a minha chance agora

Errar faz parte do caminho
Mas juntos vamos encontrar
O amor de mãe, de pai e filhos
A família é o lugar

Hoje é muito fácil de entender
Que nada é por acaso
Sei que existe o bem,
Sei o que é errado
E se eu não disser,
Quem vai dizer...?

A família é o lugar
A família é o lugar...

“O bem reinará na Terra quando,
Entre os espíritos que a vem habitar,
Os bons predominarem, porque, então,
Farão que aí reinem o amor e a justiça,
Fonte do bem e da felicidade.
(...) Todos vós, de fé e de boa vontade,
Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo
Na grande obra da regeneração,
Que colhereis pelo cêntuplo o grão
Que houverdes semeado.”
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77. PURO TU ÉS

78. AMOR AO PRÓXIMO

Puro Tu és, eu sei
Tudo que fazes tem
Exemplo vivo de amor

Quem está ao seu lado
Quer apenas ser
Amado e respeitado
Como você gostaria de ser

Amor que nos faz tão bem
Nos traga a paz que tens

E no mundo onde persiste a dor
O calor do seu abraço
É a centelha do divino amor

E para sempre Tua mensagem brilhará
E chega o momento que o sentimento
florirá

O irmão que vai
Leva um gesto de carinho
E esse algo a mais
Faz da lágrima sorriso

Ver a humanidade reunida em um
propósito de luz
Sempre praticando o Evangelho

Se é pra caminhar
Vamos juntos no caminho
Pra chegar ao Pai
Eu não posso ir sozinho

E sentindo o Teu amor ô ô
Praticando aonde for (2x)
Jesus e a ciência do amor
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79. EVOLUIR

80. INSETOS ÚTEIS

Eu abro os olhos
O que será que aconteceu?
Pessoas ao redor de alguém
E esse alguém sou eu

Que tal diria
Que lagarta informe
Em linda crisálida
Breve se transforme

Às vezes é difícil de
Entender essa chegada
A bagagem pode estar
Um tanto leve ou pesada

E que bela seda
Tão fofa e mimosa
Sai do feio casulo
Da lagarta operosa

São diversas estações
Apesar de um destino
E de hoje ao infinito

Das vastas colméias
Corre o mel abundante
Em favos deliciosos
De sabor dulcificante

Muitas vezes, muitas vezes

O mel e a cera
Que tão úteis são
As abelhas em favos
Operosos nos dão

Eu vou...
Voltar, recomeçar
Amar nunca é demais
Redescobrir, evoluir
Cada dia um passo a mais

Operosos nos dão
Operosos nos dão

Agora estou aqui
E começo a relembrar
As promessas que eu fiz
É a hora de enfrentar
Pessoas vêm e vão
Observo a caminhada
Umas passam tão tranqüilas,
Outras tão desinformadas
E a vida é feita assim
De partidas e chegadas
Hoje sei que estou aqui,
Mas em breve, em breve
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81. PAI DO CÉU

82. É PRECISO 2

Pai do céu
Que fez as estrelas, a Lua e o Sol
Pai do céu
Criou sobre a Terra belezas sem fim
Pai do céu

Todo trabalho é bem-vindo
Pras mãos que não se cansam de
recomeçar
Todo esforço é preciso,
Importante sabermos o tempo ocupar

Eu quero pra sempre poder te amar
Pai do céu
Que bom estar sempre em ti a pensar
Pai do céu
Ser filho de Deus melhor coisa não há

A vida não é brincadeira
Quem sabe essa chance demora a voltar
Se tem que ser feito é agora
É pra já, sem demora
Esse é o tempo e o lugar

Como é tão lindo saber o que sei
Sobre a vida e as coisas
Que tudo foi o Pai que fez
Ter paz e alegria e fé no amanhã
Uma vida melhor só depende de nós
Pai do céu

Preciso se faz, viver o bem e a paz
E espalhar o amor na canção
Ergamos a voz, tudo depende de nós
Da nossa força e disposição
É só abrir o coração

Que bom estar sempre em ti a pensar
Pai do céu
Ser filho de Deus melhor coisa não há

41

83. REENCONTRO

84. A VOZ DO AMOR

Hoje vi você voando no céu
Com um ar de quem procura alguém
Me lembrei que o nosso amor não tem
fronteiras
Porque quando se gosta
A gente quer de qualquer maneira

O Espiritismo é uma Doutrina
Mensagem a revelar
Uma força e coerência
Um caminho a trilhar
E durante muito tempo
Eu fiquei a duvidar
Das respostas que eu tinha
Da razão de aqui estar

Um clarão cobriu o céu
Que eu pensei que fosse me cegar
Mas com você tudo fica mais fácil
Como era de se esperar

As perguntas têm respostas
E não há o que duvidar
Um princípio, meio e fim.
Tudo tem o seu lugar
Eu me sinto mais tranquilo
Dou adeus à ilusão
Pois a vida tem sentido
E a Doutrina tem razão

Mas agora tenho asas pra voar
Eu vou aonde eu quiser
Eu vou te procurar amigo
E vou ficar contigo
Pro que der e vier
Uma nuvem cobriu o céu
E o dia então escureceu
E de repente você desapareceu

Por isso estou aqui colocando os pés no
chão
Reformando sentimentos
Definindo a direção
E aqui juntos andar sem medo escutar

Mas o meu coração e o seu
E este amor que não se esqueceu
E novamente você me apareceu

A voz do amor
A voz de Cristo
A voz do coração

Mas agora...
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85. A FLOR DA ESPERANÇA

86. PRECE MATINAL

Amanheceu, e o Sol brilha de novo
A vida se renova em cada alvorecer
Todo dia oferece uma chance
É momento de recomeçar

No horizonte
Brilha a alegria
De estar aqui
No amanhecer

Primavera vem espalhando suas cores.
O chão que hoje é triste florescerá.
Cultive o sorriso,
Não deixe a estação passar.
Plante o amor,
Que essa flor haverá de brotar.

E em prece, onde
Eu me encontro
Em meu silêncio
Me faz despertar
O amor, que eu sinto
Vive em meu coração
Vem voar, nesse encontro,
Com Jesus Mestre, Irmão.

Renove os sentimentos,
Que há dentro do seu coração.
Faça do seu tempo o esteio da evolução.
Semeie uma nova luz,
Não pense em desistir.
Vamos tentar crescer a cada dia.
Cante uma canção,
Segure minha mão e lembre.
Plante o amor,
Que essa flor haverá de brotar.
Plante o amor,
Que essa flor haverá de brotar.

Vem, amigo, vem
Estou a te esperar
Luz que me faz bem,
No exercício de amar.
Para um bom dia.
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87. A JUVENTUDE É UMA ESCOLHA

88. TUDO QUE FAZ SENTIDO

A juventude é uma escolha
Que eu pretendo preservar
Uma luz, uma alegria
Que o tempo não pode apagar

Eu quero pensar em tudo
Que faz sentido nesta vida
Pode ser um rio
Que se encontra com o mar
Pode ser uma palavra
Para quem dela precisa
Ou até mesmo um cantinho
Pra quem da chuva de abriga

E se o ontem são imagens
Memórias para relembrar
São momentos que eu amei
E muito soube aproveitar

Eu quero enxergar
Todas as coisas belas ao redor
E trazer para o meu lado
Quem se julgava só
Eu quero viver a vida
Sem a culpa e sua dor
E fazer a diferença
Seja aqui, aonde for

Dos amigos que eu fiz
Alguns partiram a um tempo atrás
Outros continuam aqui
São ombros onde encontro paz
E se Deus me permitir
Ser jovem cada dia mais
Vou trabalhar pra construir
Um mundo onde se ame mais

Sentir a vida
Querer a vida
Escolher o meu destino
Responder pelo que sou
Saber do amor
Buscar no amor
Toda a fé que me eleva
Para Aquele que me criou
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89. SEDE PERFEITOS

90. UMA ESTRELA

O caminho para a perfeição
Parte do desejo
De pôr luz no coração

De vez em quando estrelas caem lá do
céu
Iluminando a Terra que parece ao léu
Contagiando a todos pela devoção
E pelo amor que estendem a cada irmão

E muito antes de querer
Ou de chegar a algum lugar
É importante estar certo
Do lugar onde se está

Pode cair bem longe lá no Ceará,
Mas deixa um lindo rastro por onde
passar
Se abraça uma causa como esta fez
É pra servir, tentar nos unir de vez

Ser um Homem de Bem
Ajudar sem olhar a quem
Sem pensar em cair,
Caminhar
Ser um Homem de Bem
Se iluminar também
Sem temer o futuro,
Acreditar

Bezerra, quero falar de uma estrela
Que em muitos pontos lá do Rio brilhou
Irradiando muito amor
Passando, um lindo rastro surgiu
Porque a mão esquerda nunca viu
O que a outra distribuiu

Sede Perfeitos
Sede de Amor
Sê destemido
Seja aonde for

Terminada a jornada volta lá pro céu,
Não pode ser descrita nem por um pincel
Em vez de ascender à maior amplidão
Prefere aqui servir grande multidão
Pode atender aqui ou mesmo acolá,
Mas deixa uma mensagem por onde
passar
Que é um convite a todos para a lucidez,
Que a cada um cabe ajudar-se também
Bezerra, quero falar de uma estrela
Que em muitos pontos lá do Rio brilhou
Aliviando muita dor
Criança, guarda este exemplo de herança:
Qualquer doutor daria o seu anel
Pra transformá-lo em farnel?
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91. UNIÃO ESPÍRITA

92. O CÉU E O INFERNO

Casa de Luz
Fonte que conduz
Nossas almas a perfeição
És o abrigo
O peito amigo
Guia meu coração a nos amparar

Vivemos, pensamos
Queremos, amamos
Do que eu fiz o que ficou?
Tudo de mim
A morte
Uma questão:

União Espírita
Casa bendita
És Luz, estrela a brilhar

Será que é o fim?
Será que não?
Que céu você espera ver
De todas cores e sabores
Dos amores dessas vidas
Qual de todas você quis viver?

Obrigado casa mãe
Por sempre nos mostrar o caminho rumo
à perfeição
Nos braços dessa doutrina encontro a
guarida pro meu coração

Que céu você espera ter
Se na hora de ir embora
Suas mãos estão
vazias... frias.

Sol que aquece
Nos faz florescer
A paz, o amor e o perdão
Ao pioneiros, iluminados
O nosso muito obrigado.

Auguste Michel
Maurice Gontran
Jacques Latour
Ferdinand Bertin
Antoine Costeau
François Riquier
Samuel Filipe
François-Simon Louvet
Xumène, Lamaire,
Bernardin, Novel, Jobard,
Julienne-Marie,
“La mort...
... n’existe pas!”

O nosso muito obrigado.
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93. A CAMINHO DA LUZ

94. ESTRELA MATUTINA

Vem meu amigo, vem meu irmão

Seu coração é uma estrela matutina,

És um porto seguro para o meu coração

De suave luz que clareia e ilumina

Estrela me guia, luz que ilumina

Olhe para dentro de você

É tão belo amigo, quando encontro você

Descubra o brilho do amor

Oh, companheiro bênção de Deus

Acenda a sua candeia

Guarda meu coração junto ao teu coração

E faz nascer uma nova manhã.

E em tua paz Mestre Jesus
Abençoa a nós, amigos, a caminho da luz.
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95. PRA MELHORAR

96. VIVER É TÃO BOM

O telefone toca, você não quer atender
A carta já chegou, você não quis abrir pra
ler
O filme tá na tela, você não parou pra ver
A vida tá passando e você não quer viver

Quando chega a manhã,
É hora de pular da cama.
Viver é tão bom,
Eu acho a vida tão bacana.
Eu peço a Deus que faça-se a Sua vontade
E que eu saiba aproveitar tamanha
oportunidade

Pra melhorar, sintonizar o coração
Nas ondas do amor e da razão
Tem que estudar e praticar
Jesus tá nos chamando meu irmão

A minha evolução é programação divina
Buscar a perfeição até nas coisas
pequeninas
Pra isso eu renasci,
Pra cultivar bons sentimentos
Amar e aprender,
Multiplicar meus talentos

Nascendo e renascendo vou viajando a
viver
Com a fé vou transportando as
montanhas do sofrer
Aproveitar as oportunidades pra valer
Pois quanto mais eu erro mais eu volto
pra aprender

Quando chega a manhã,
É hora de pular da cama.
Viver é tão bom,
Eu acho a vida tão bacana.
Eu peço a Deus que faça-se a Sua vontade
E que eu saiba aproveitar tamanha
oportunidade
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97. 150 ANOS

98. DONA MORTE

150 anos
(É a nossa codificação)

Quando eu era uma criança
Eu não entendia o que era a morte
E depois dela o que ia acontecer
Era mistureba que eu ouvia
De quem também não sabia
Ainda por cima com os bichos da TV

2x

Será que existe mesmo a Dona Morte
Será que existe a tal da morte
Aquele bicho feio com a foice na mão
Será que eu acredito, será que não?

2x

150 anos
(A Doutrina da revelação)
150 anos
(O Espiritismo transformou)
150 anos
(Foi quando tudo começou!)
Muita coragem e vontade
Para dizer de um mundo novo
Que convida a você renascer

Quando eu conheci o Espiritismo
Quando eu conheci a Revelação
Descobri que o inferno e o paraíso
Começam aqui dentro do meu coração

Muita bagagem e bondade
Para trazer a boa nova
Revelada pra você conhecer

Eu aprendi com Jesus
Eu aprendi com Kardec
Com um monte de espíritos
Que a gente não esquece

E não há qualquer motivo
Para a gente temer
É pura fé e razão
Está à espera de quê?

Será que existe mesmo a Dona Morte
Será que existe a tal da morte
Aquele bicho feio com a foice na mão
Será que eu acredito, será que não?
Não acredito não...

Iluminando os caminhos ao Pai
(É tanto bem que nos faz)
Sempre trazendo uma mensagem de paz
E muito mais!
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2x

99. CORAÇÕES IMORTAIS

100. O QUE EU SOU

Tudo aquilo que ficou pra trás
Pode te ajudar como algo a mais
Leve apenas a lição da dor
Pois toda tristeza tem um valor

Longe de tudo ou perto daqui?
Fora, no mundo ou dentro de mim?
Dentro da casa ou fora dali?
Perto do Cristo ou longe de Ti?

Tente aprender a perdoar
Queira o bem a quem não soube amar
E se o frio hoje ecoou
Ontem, quem será que magoou?
Sei que foi difícil até aqui
Mas tenha a certeza da proteção
Pois, se for parar, pra refletir
De quem são as pegadas que estão no
chão?

Eu tenho que escolher
Eu tenho que saber
Pra onde eu vou
Não dá pra separar
Não dá pra dividir
O que eu sou
Não dá…
Longe de tudo ou perto daqui?
Fora, no mundo ou dentro de mim?
Dentro da casa ou fora dali?
Perto do Cristo ou Dele fugir?

São Dele sim!
E de tantos que aqui estão
Que te guardam no coração
Corações Imortais

REFRÃO

O amor é assim
O sentido da evolução
O roteiro da perfeição
Não te esqueças jamais...
Corações Imortais! Corações Imortais!
Não te esqueças jamais
Somos nós...
Imortais, imortais, imortais
Somos nós… Imortais

E tudo mais é acessório
Neste mundo, provisório
É o corpo que se tem (que se tem)
E não me engano então com idade
Pois o Caminho e a Verdade é que...
REFRÃO
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REFRÃO

101. ELOS

102. DE QUE ME VALE

Entre vivos e vivos
Entre mundos e planos
Entre nós e os que foram
E que ainda amamos

De que me vale
Querer tanto da vida
Sem querer o bem
De que me vale
Amar a minha vida
Sem amar alguém

Há um tipo de intérprete
Nos trazendo mensagens
Do que nos espera
Na real realidade

Eu conheço muito
Já corri o mundo
De tudo um pouco eu sei

São enfermeiros, são carteiros
Que se doam o tempo inteiro
Conselheiros, são videntes, audientes
São pessoas como a gente
Se dedicando a ajudar alguém

Mas estender a mão
Abrir o coração
Eu não sei
Em toda parte
São muitos os caminhos
Nem todos convêm

São ombros de amigos
Também vozes e ouvidos
Dos que habitam no infinito
São pessoas que acreditam
No trabalho a favor do bem

E dar a face
É tudo que preciso
Para ir além

Meios de amparo
Certezas também
Médiuns são elos
Janelas pr'além

E seguir amando
Sempre transformando
Meu mundo interior

Mas ser médium ainda envolve
Ter responsabilidade
Dar de graça o que recebe
Com respeito e sem vaidade

E estender a mão
Abrir o coração
Ao amor

Se dedicando a ajudar alguém
Mas ser médium ainda implica
Numa missão a ser cumprida
Todo dia um desafio
Um compromisso com a humildade e a
disciplina
No trabalho a favor do bem
Meios de amparo
Certezas também
Médiuns são elos
Janelas pr'além
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103. DIAS DE OUTONO

104. JOVEM DA HORA

Como a natureza, a humanidade tem suas
estações
Que modificam as paisagens no tempo
Por mais fortes que sejam as chuvas de
verão
Passam logo, como todo sofrimento

Deus é nosso pai
Deus é Justo e Bom
Me oportunizou
A presente encarnação
Aprendi na Escola
De Evangelização:
Que preciso trabalhar,
Com amor, com o coração.

Vivemos dias de outono
O vento sopra, as folhas voam longe
Tudo tem cor de pôr do sol, mas como o
sol
renascerá...
ah... lalaialaia... lalaialaia... ooo

Juventude é força,
Juventude é ação
Juventude é alegria
E determinação.

Na noite do inverno que virá
Uma luz no céu nos guiará
Fazendo o peito se aquecer

Eu sou jovem, sou espírita
Trabalhador da última hora.
Eu sou jovem, sou espírita
Trabalhador da última hora.

E quando a primavera chegar
Quando a flor do amor desabrochar
Cada um de nós irá renascer

Venha meu amigo
Me dê sua mão.
Vamos construir
Um mundo mais irmão.

Vivemos dias de outono
O vento sopra, as folhas voam longe
Tudo tem cor de pôr do sol, mas como o
sol
renascerá...
ah.... lalaialaia... lalaialaia... ooo

Temos que aproveitar
E construir a nossa história
Vamos semear, cuidar
Já chegou a hora.
Juventude é força
Juventude é ação
Juventude é harmonia
E muita empolgação
Eu sou jovem...
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105. MUNDO-ESPELHO

106. O CICLO

O mundo que me faz
É feito por mim mesmo
Sou sujeito e imagem
Deste mundo-espelho
Eu quero levar a vida
E não deixar me levar
Eu quero estar no mundo
E fazer o mundo melhorar

Vejo com olhos de quem vê além
Que a vida se produz em ciclos
Levando o nosso progresso
Rumo ao infinito
Vejo o broto se tornando flor
E a flor se transformando em fruto
Lançando na terra as sementes
(flores do futuro)

Tudo ao meu redor
Que me influencia
Pode ser melhor
Sob influência minha
Eu quero um outro modo
Pra sentir e pra pensar
Eu quero estar no mundo
E fazer o mundo melhorar

Vejo presente o futuro
Construído no passado
E o futuro do futuro
Sendo agora preparado!
Vejo a Terra se renovando
Bons espíritos reencarnando
A mensagem sendo refletida
No olhar da infância

Em todas as idéias
Todos os lugares
Com qualquer pessoa
Ou em minhas amizades
Eu quero ser a diferença
Entre o que foi e virá
Eu quero estar no mundo
E fazer o mundo melhorar

Vejo o jovem se tornando homem
E este homem melhorando o mundo
Onde crescem as nossas crianças
(jovens do futuro)
Vejo presente o futuro
Construído no passado
E o futuro do futuro
Sendo agora preparado!
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107. O FIM DO FIM

108. O LIVRO DA VIDA

Matéria não é eterna
O Ser não tem gaiola
O corpo é só um reboco
Pra gente ser agora

Cada vida é uma história
em um livro inacabado
Cada trecho escrito agora
nunca será apagado

A morte não marca hora
A morte é parte da vida
Um dia a hora é agora
Um dia o agora é partida

Nos capítulos de outrora
as consultas são restritas
Só as páginas do agora
ainda podem ser escritas

A morte é preocupação
Pra quem não sabe viver
Tudo na vida é uma escolha
Que a gente tem que fazer

Escreva suas cenas da forma mais bela
Sua vida será o que você fizer dela
Todos somos seus autores
e também seus personagens
Escrevendo sobre dores
amores e aprendizagens

No fim da vida há mais vida
No fim, o fim é o começo
No fim do beco há saída
Que leva onde eu mereço

Faça prima a sua obra
o melhor está por vir
O desfecho dessa história
é o seu evoluir

Por tudo paga-se um preço
Pra toda ação, reação
Pra todo ato o endereço
De volta é a palma da mão

Escreva suas cenas da forma mais bela
Sua vida será o que você fizer dela

A morte é preocupação
Pra quem não sabe viver
Tudo na vida é uma escolha
Que a gente tem que fazer
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109. O LIVRO DOS MÉDIUNS

110. O PRIMEIRO PASSO

Toc, toc, toc, toc, toc
Pelas batidas as paredes falaram
E na Europa até as mesas giraram
Pra lá e pra cá

O primeiro passo
Pode se dar hoje
E tudo será Luz
Que vai te acompanhar

Apontando as letras do alfabeto
Ora no chão, ora no alto, no teto
Formando frases,
Respondendo as questões

O primeiro passo
Mesmo pequenino
É sempre um gigantesco
Poder de transformar

Quem é que estava por trás disso?
Alguém se preocupou com isso
E começou as suas investigações

O primeiro passo
É um marco de passagem
Um ato de coragem
De quem quer acertar

E descobriu que aquele jeito esquisito
Foi a maneira que então os espíritos
Usaram pra chamar sua atenção

O primeiro passo
Deve vir de dentro
Então o sofrimento
Começa a aliviar

E foi assim que Allan Kardec
Observou como é que tudo acontece
No intercâmbio
Entre nós e o além

Perdoar alguém
Amar alguém
Se amar também
É o passo!

Desenvolveu aquela nova ciência
Com muito estudo, muitas experiências
Que o seu livro dos médiuns mostra bem

Perdoar alguém
Amar alguém
Fazer o bem
Dê o passo!

Agora pela voz, pela caneta
Não é preciso mais usar a prancheta
Pois até mesmo pela intuição
Nossos amigos espirituais
Sempre nos trazem as lições de paz
Saudade, incentivo e muito mais.
Nossos amigos espirituais
Sempre nos trazem as lições de paz
Saudade, incentivo e muito mais, muito
mais
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111. PAI

112. PRA RECOMEÇAR

Pai, estamos nós aqui
Estamos a servir
Buscamos nós o bem

Pra recomeçar
Esquecer o que passou
Você precisa acreditar
No que o Cristo ensinou

Sim, ouvir ouvindo a Ti
Olhar, olhando a Ti
Sentir, sentindo a Ti

Se agora se encontra em pranto
Se a tristeza pesar
Vamos buscar
Levantar e caminhar

Serenar em Tua voz
E com bem que há em nós,
Ter sentido assim

Pra recomeçar
Rumo ao nosso evoluir
É necessário praticar
Vigiar pra não cair

Sem medo de sofrer
Sem medo de amar
Fazer irradiar
Pois o amor não tem fim

Se o fardo agora é pesado
Bom é não fraquejar
Não se esqueça
Tudo isso vai passar

Viver, eterno caminhar
E melhor que chegar
É Te enxergar em mim

Pra recomeçar
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113. PROCURE A MELHORA

114. QUANDO EM PRECE

Tudo que fizermos no mundo
De tratar o infeliz como imundo
De achar que a vida é inútil
De ser tudo que é fútil
De dizer: mãe, disso eu tô fora!
De dizer: ah, eu faço outra hora!
De fugir dos compromissos de agora
Isso é certo?
Procure a melhora

Sempre que estiver triste o coração
Faça uma prece e Ele o ajudará
A entender que a dor é renovação
Que iluminando a vida Ele sempre estará
Abra os olhos, veja como é lindo o que
Ele criou
Sinta toda a força que brota em amor
Siga em frente pelo caminho que Jesus
ensinou
Veja que a alegria ao coração voltou

A vida chama pra você melhorar
A vida chama para você estar
Preste atenção em tudo que fizer
De verdade
Descubra como a vida realmente é

Quando estiver em prece
Lembre-se de agradecer
Por ter sempre mais a agradecer do que
pedir
Lembre-se de se abrir
Pra que a paz invada o seu ser
E assim permitir
Que a paz emane de você

Ficar pensando apenas no que quiser
Só fará você tropeçar no próprio pé
Pense no que lhe espera após esta
encarnação
E lembre
Quem faz o bem colhe evolução
Aprenda a viver
Aprenda a amar
Amar não é só um olhar
É estar
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115. RECOMEÇAR

116. SÊ AMOR

Ah, estou preso a correntes
Em lutas pendentes
Para me livrar
Dessa culpa que sinto
O remédio divino
Foi recomeçar

Quanto tempo esperamos
para o encontro neste mundo
Muitas vidas já passamos
no progresso infinito
E o que devemos esperar de nós
senão o melhor a oferecer
O futuro é o presente que escrevemos
o passado é a lição que aprendemos

Ah, cada dia que nasce
É oportunidade
Que a vida nos dá
De vencer nossos erros
Buscar os acertos
E nos melhorar

Nossa união é grande luz
Num porvir de perfeição
Neste elo que nos conduz
Ao amor, à evolução

E quem dirá que a vida é sem razão?
A dor que houver fortalece o coração
E quem dirá que a vida é sem razão?
O amor que houver engrandece o coração

Quanto tempo temos juntos
Cada fato, cada momento
É preciso trabalhar
Nossa razão e sentimento

Ah, cada um tem a chance
De ir adiante
Ou ficar onde está
Cada um tem a vida
Que quer e precisa
Pra se aprimorar

E o que devemos esperar de nós
senão o melhor a oferecer
O futuro é o presente que escrevemos
o passado é a lição que aprendemos
Nossa união é grande luz
Num porvir de perfeição
Neste elo que nos conduz
Ao amor, à evolução

Ah, quanta gente que sofre
Por medo da morte
Sem se importar
Com a vida que levam
Ou com o que carregam
Pro lado de lá

Amar é evoluir
Amar é evolução
Dê amor para progredir
Sê amor para a perfeição

E quem dirá que a vida é sem razão?
A dor que houver fortalece o coração
E quem dirá que a vida é sem razão?
O amor que houver engrandece o coração

58

117. SOBRE OMBROS DE GIGANTES

118. VEM

Não fui eu quem deu o primeiro passo
No caminho que eu percorri
Não fui eu quem cultivou as sementes
Das flores que eu colhi no jardim

Vem cá, meu filho
Vamos falar do que é difícil
A vida cria desafios
Pra você vencer
Tem que escolher
Cada passo do caminho
Desviando dos desvios
Pra não se perder
Tem que saber
O que você quer da vida
Pois na hora da partida
O que vai levar?
O que vai ficar?
E o que vale mais?

Existiu alguém
Que abriu as portas pra eu passar
E ir além
De onde esse alguém pôde chegar
Se eu vi tão longe
Foi porque estava apoiado
Em ombros de gigantes
Se eu vim tão longe
Foi porque segui os passos
De quem veio antes

Vamos amigo
Reformar o nosso íntimo
Assumir o compromisso
De nos melhorar
Tente enfrentar
Todo erro e todo vício
Evitando o desperdício
Do tempo que há
Tente ajudar
Cada homem que precise
De um abraço ou de um abrigo
Pra se consolar
Pois se não amar
Do que vale sua vida então?

Não serei eu a dar o último passo
No caminho que outros farão
Mas plantei as minhas próprias sementes
Dos frutos que outros colherão
Por onde andei
Havia uma luz pra seguir
E eu trabalhei
Para iluminar os que estão por vir
Se eu vi tão longe
Foi porque estava apoiado
Em ombros de gigantes
Se eu vim tão longe
Foi porque segui os passos
De quem veio antes
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119. LÁBIOS DA VIDA

120. MEU CORAÇÃO NÃO TEM SEXO

Tocar os lábios da vida
Trocar toda a vibração
Que deixa as almas em luz
E os corpos nus de toda aflição

Eu não sei exatamente o que ele quer...
Já foi nobre, já foi plebe
Já foi pobre, já foi rico
Já foi novo, já foi velho
Já foi homem e mulher...
Já bateu em muitas vidas
Mas também já apanhou
Das pessoas, dos caminhos
Carinhos, amor...
... Que é bom
Não cabe em uma noite
E as nossas noites em vão
Não vão iluminar

Entrar em contato com o espaço
Dos seus braços e saber
Que no amor não existe receita
Quando se mistura respeito e prazer
Gostar de alguém que é parecido
Gostar de alguém que é diferente
É bom entender os desejos
Os corpos, as vidas da gente

Meu coração não tem sexo
Pois é um reflexo do meu Pai
E Ele vai me guiar no que é melhor...!

Pois sempre chega a hora de trocar
A roupa manchada,
Pois sempre chega a hora de acabar
Com o amor de fachada

Meu coração não tem sexo
Mas tem um nexo com meu Pai
E Ele vai me guiar no amor maior...!

E...
Tocar os lábios da vida
Trocar toda a vibração
Que deixa as almas em luz
E os corpos nus de toda aflição

As formas vêm e vão
E a gente aprende, então
A separar o que importa
Da antiga letra morta
O que consola, o que é moda
Do que é só opinião...
Pois o certo nos deixa mais
Perto do Pai...!
Menino ou menina
Pra onde você vai...?
Pra onde você vai...?
REFRÃO
As formas vêm e vão
E a gente aprende, então
Que não foi tempo perdido
Pois o certo nos deixa
Mais perto do Pai...!
Menino ou menina
Pra onde você vai...? (3x)
Jovem...
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2X
REFRÃO

2X

121. NOS MONTES, NOS ABISMOS

122. FORÇAS DO SER

Quantas voltas eu terei que dar
Pra me encontrar,
Pra Te encontrar?

Forças... Forças do ser...
Forças... Forças do Ser Maior...
Que pulsam em todos nós

Quantas voltas eu terei que dar
Pra me enxergar,
Pra Te enxergar em mim?

Forças... Forças pra crer...
Forças... pra entender
O amor em chamas, o amor que seduz
Do amor que ama, do Amor que é Luz

Mas, antes de encontrar Contigo,
Quero me abrigar com
Os que não tem abrigo,
Quero sorrir com os que
Não tem sorrido mais...

E o que você fará, amor,
Do Amor que Deus deu pra você?
Pra quem você abrirá, amor,
A porta do seu ser?

Mas... antes de encontrar Contigo,
Quero enxergar as quedas e os caídos,
Cuidar das feras e dos feridos
Por não contar...
Por não contar...

O amar atento é energia do bem
Pra tocar alguém tem que ter cuidado
Pois o mar do tempo, em seu vai e vem,
Traz de volta, ao presente
O passado

Contigo, nos montes, nos abismos
Contigo eu vou contar...
Nos montes, nos abismos

O Mar... Amar

2X

(2x)

2X
Forças que inspiram
Que pintam e dançam
Forças que escrevem
Encenam e cantam
Forças que brilham
Nos centros do ser
São forças do Ser Maior
Forças que guiam
Os seres e os mundos
Forças que criam laços profundos
Forças que fazem a vida nascer
Renascer...

Mas, antes de encontrar Contigo,
Quero me abrigar com
Os que não tem abrigo,
Quero sorrir com os que
Não tem sorrido mais...
Mas, antes de encontrar Contigo,
Quero enxergar as quedas e os caídos,
Cuidar das feras e dos feridos
Por não cantar...
Por não cantar...
Contigo, nos montes, nos abismos
Contigo eu vou cantar...
Nos montes, nos abismos

2X

E o que você fará, amor,
Do Amor que Deus deu pra você?
Pra quem você abrirá, amor

2X

A porta do seu ser? (1ª vez)
Importa pra você (2ª vez)
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2X

2X

