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1- A DANÇA DA NATUREZA (Evangelizar é Amar) 

 
Vamos cuidar e lixo não jogar 

Na natureza 

Vamos reciclar, vamos cuidar 

Do nosso Planeta 

 

Vamos cuidar dos rios e do mar,  

Do meio ambiente 

Do ar pra respirar, da água pra tomar,  

Vamos cuidar da gente 

 

O sapo faz croc, croc, croc 

E pula sem parar, sem parar 

Pula criança, entre nesta dança 

Da natureza......................2x 

 
 
  

2- A  DANÇA DO CARINHO (Evangelizar é Amar) 
 
Vim pra casa do caminho  

Receber amor e paz 

Vim pra dança do carinho,  

Esse aqui é o meu lugar 

Vem depressa sem demora,  

Tá na hora de brincar 

Ninguém vai ficar de fora,  

Todos vão se alegrar 

 

Pegue o amigo pelo braço 

Bata palma, bata os pés 

E mostre para o mundo inteiro 

Que feliz você já é 

É a dança do carinho,  

Dela eu vou participar 

E um abraço em meu amigo eu vou dar. 
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3- A DANÇA DO PATINHO 
 
 

Que me ensinou a dançar  
Um passinho pra lá, um passinho pra cá   
Uma voltinha 
e um tchá,tchá,tchá qüem-qüem  
E um tchá,tchá,tchá quem-quem  
 
Eu não vendo o meu patinho  
Eu empresto mas não dou  
Um passinho pra lá, um passinho pra cá, uma voltinha e um  
Tchá,tchá,tchá quem-quem e um  
Tchá,tchá,tchá quem-quem  
 
O patinho é nosso amigo 
E nos ensina a dançar 
Um passinho pra lá, um passinho pra cá 
Uma voltinha 
E um tchá,tchá,tchá - qüem, qüem 
E um Tchá,tchá,tchá -qüem, qüem 
 
 

4- A GERAÇÃO NOVA (Grupo Sol) 

 
A nova juventude crê em Deus e é feliz 

Não precisamos de vícios pra nos divertir 

Vivemos a nova era que faz bem pelo bem 

Viemos pra trilhar um caminho diferente 

Contribuir para um mundo melhor 

 
 

Seguindo em frente ser diferente não é anormal 

Só quero paz na minha vida ser feliz pra sempre 

Qquero trilhar outro rumo com jesus ao meu lado 

Com meus amigos neste mundo tão esperado 

Um mundo de paz e amor 

 
Eu quero ouvir o canto dos pássaros 

E quando a chuva cair eu vou descobrir 

Que o mundo foi renovado então 

Eu quero ouvir o canto dos pássaros 

Que são a voz de Deus que nos escolheu 

Pra trilhar essa nova era de amor 
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5- A HISTÓRIA DE MADALENA (Tim e Vanessa) 

 

Naquela tarde em Jerusalém 

O céu estava tão cinzento 

Até o vento 

Se escondera pra chorar 

E eu também chorava amargamente 

Lembrando em minha mente 

Os teus olhos 

Aquela chama em teu olhar 

Os teus olhos 

De quem sabia amar 

Meu coração de mulher 

Muito tempo buscou o amor 

Que enfim em ti encontrei 

Como viver sem você 

Sem a tua amizade 

Seu o teu carinho 

Naquela manhã em Jerusalém 

A saudade foi maior 

E então fui em busca de ti 

Mas a pedra não estava no lugar 

O sepulcro era vazio 

Uma voz me chamou 

Então vi 

Os teus olhos 

Aquela chama em teu olhar 

Os teus olhos 

De quem sabia amar 

Então, você está aqui 

E tudo está em paz 
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6- A PAZ (Marcelo Soria) 

 
Paz, 

É a meta do ser que somos, 

A resposta do amor que enviamos, 

A virtude necessária para crescer bem. 

 

Amor, 

Para iluminar toda a terra 

Já faz muito tempo que há muita guerra, 

Não há mais porque vivermos nessa perdição. 

 

Viver, todos querem da melhor forma, 

Um sorriso ao final de cada prova, 

E no coração amor e luz... 

 

Crescer, com o semblante estampado de vitória, 

Os horizontes da vida de glória 

E no coração simplesmente a paz. 

Paz 

 

 

 

7- ABRA O SEU CORAÇÃO (Evangelizar é Amar) 
 

Qual é o sentido da vida? 

Porque nascemos e morremos? 

E o que nós estamos fazendo 

Com a verdade que Jesus  

Nos ensinou e nos deixou? 

Transformaram a seu gosto 

E a nós foi imposto 

Dogma de religião 

Fé cega não enxerga a razão 

Mas se procuras a verdade  

Então abra o seu coração 

Se procuras a resposta  

Para tanta indagação 

A resposta esta em você  

Basta apenas você querer 

O Espiritismo em você  

Abra o seu coração 

Estenda a mão ao seu irmão 

Jesus viveu e morreu  

Para nossa salvação 
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8- ACREDITE (Evangelizar é Amar) 

 

Acredite num mundo melhor 

Cheio de paz, de amor e muito mais 

Um mundo que ainda tem jeito 

Mesmo com o que o homem tem feito pode melhorar 

 

Cuide da vida e da natureza 

Para encontrar o colorido e a beleza 

Temos que nos educar 

Com muito amor e muita paz 

 

Para um mundo novo podemos construir 2x 

 

A vida nos pede para estendermos as mãos 

A todos os irmãos sem exceção 

A vida nos pede um mundo melhor,  

Precisamos nos unir, pois ele há de vir 

 

Acredite num mundo melhor, melhor 2x 

 

 

9- ALVORADA JOVEM (Gutemberg Paschoal) 
 
 

Jovem, jovem! 
Desbravador de novos mares (úúú...) 
Depende só de seus cantares (úúú...) 
O renascer de um mundo bom 
Jovem, jovem 
Com sangue novo e peito aberto (úúú...) 
Será traçado um rumo certo  (úúú...) 
Guiaremos o mundo ao amor 
 (refrão) 
E quando amanhecer  
Um sol de primavera 
Desvenda a nova era 
Em mim e em você! 
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10- AMIZADE (Evangelizar é Amar) 
 
Ser amigo é se iluminar 
É conquistar o que há de bom 
É irradiar a boa vibração 
 
É ser leal ao mais puro amor 
É estar ao lado e dar as mãos 
É elevar o que há no coração 
 
É esclarecer   e amar 
É compreender e ajudar 
 
Aaaaaamizade que invade o coração 
É deeee verdade se acompanhada do perdão 
 
É ser amigo de fé e ser irmão 
É união e afeição 
É estar junto num só coração 
 
É esclarecer   e amar   |   PRÉ-REFRÃO 
É compreender e ajudar    | 
 
Aaaaaamizade que invade o coração                 | 
É deeee verdade se acompanhada do perdão    | 
 
“É conquista e dedicação, ser companheiro amigo e irmão” 
Nanananana... 
 
 
 

11- ANALGÉSICO (Evangelizar é Amar) 

 
Quando uma dorzinha danada de doer  

E bem lá no fundo lhe fizer sofrer 

E lembre que lá em cima você tem alguém  

Que lhe quer muito bem muito bem muito bem 

 

Quando uma tristeza tocar seu coração  

Não se desanime cante uma canção 

E lembre que lá em cima você tem alguém  

Que lhe quer muito bem muito bem muito bem 

 

Ponha um sorriso bem bonito em seu rosto  

Deixe que as lágrimas lavem seu desgosto 

E lembre que lá em cima você tem alguém  

Que lhe quer muito bem muito bem muito bem 

 

Mas você tem alguém que lhe quer (3x) 

 

Muito bem muito bem muito bem  
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12- ANJOS (Beto Melo) 

 
 

Qual de nós não tem nenhum defeito? 

Qual de nós não tem uma virtude? 

Precisamos só achar um jeito 

De suavizar o lado rude 

 

Vamos ajudar-nos mutuamente 

E somar as nossas qualidades 

Pra fazer um mundo diferente 

E tirar a força da maldade 

 

(REFRÃO) 

Um dia todos nós seremos anjos 

Vamos trabalhar e acreditar 

Que no futuro nós seremos anjos 

No planeta onde o amor, 

Unicamente o amor     há de reinar 

(E assim será) 

 

A felicidade só começa 

Quando cessam as desigualdades 

Quando todos compartilham sonhos 

E não usam mal a liberdade 

 

O Mestre falou: - Sede perfeitos 

E nos ensinou esta lição 

Que somente o amor será eterno 

Nele está a nossa salvação 

 

(REFRÃO) 2 VEZES 

 

Um dia todos nós seremos anjos 

Vamos trabalhar e acreditar 

Que no futuro nós seremos anjos 

No planeta onde o amor, 

Unicamente o amor há de reinar 

(E assim será) 
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13- AOS PÉS DO MONTE (Tim e Vanessa) 
 

Um sentimento me ronda 

Não sei dizer, tudo é novo pra mim  

Meu coração se renova 

Sinto a esperança invadir o meu ser 

Quero ser manso, ser limpo, ser puro 

E pobre de espírito ser 

Tua palavra me sonda 

Me conta do reino que espera por mim  

Eu te ofereço meu pranto 

As dores da alma que quer renascer 
Eu ouvi tua voz 
Teu falar me encantou 
Quis seguir, caminhar  
Quis saber pra onde vou 
Eis-me aqui 
Minha dor serenou. 
 
 

14- APENAS AMAR (Denis Soares) 

 
Todo o céu se organiza para vir nos transformar 

O Cristo já nos auxilia para vida nova alçar 

Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos 

Sentimentos triunfantes brotam naturais, então 

Vou por dentro me preparar 

Pra sem rebeldia aceitar 

Invencível expande o amor 

Em fraternidade 

 

Eu desejo apenas amar, e todo um mar 

De afetos cativar 

Uma luz vem pra resplandecer, dentro do ser 

Para ao Pai glorificar 

 

(Repete 1 vez tudo ou só uma parte) 

 

Amar é mais dar que receber 

Deixar fluir a força divina em nós   (2 vezes) 

Apenas amar  (4 vezes) 

 

15- ÁRVORE FELIZ (Evangelizar é Amar) 
 
 
Sou uma árvore feliz  
Tenho tronco, folhas e raiz 
Minha alegria é servir  
Passarinhos voam sobre mim  
No outono perco as folhas  
Na primavera volto a florir  
No verão te dou a sombra  
Como é bom te ver sorrir 
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16- AS BEM-AVENTURANÇAS (Tim e Vanessa) 
 
 
Mestre Jesus 

Do alto do monte ensinou 

Sua voz como um canto ecoou 

Me ensine o caminho Senhor 

Do reino de paz 

Disse Jesus: 

Bem-aventurados sois vós, o sal da terra 

Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo 

Bem-aventurados sois vós 

Os pobres de espírito 

Bem-aventurados sois vós 

Que estais aflitos 

Bem-aventurados sois vós 

Os pacíficos 

Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo 

Bem-aventurados sois vós 

Os limpos de coração 

Bem-aventurados sois vós 

Os que perdoam 

Bem-aventurados sois vós 

Os que choram 

Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo 

 
 

17- AUTOCONHECIMENTO (Bruno Nigri e Denis Soares)  

 

Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá  

Veja como o mundo mais belo será  

A sabedoria é a chave da evolução  

É preciso entender superar a razão  

Conhecer o mundo conhecer você  

É preciso crescer, autoconhecer  

Tu és um mundo cheio de amor  

Existe um universo lindo em seu interior  

Desvende os mistérios do seu coração  

Achará tanta paz para dar  

Solte a tristeza viva com emoção  

Num mundo de tanta beleza...  

É preciso amar (É preciso amar...) 

 
 



13 

 

18- BOM DEUS ( Banda 1001) 

 

Eu sei, irmão... 

Não foi fácil o caminho até aqui. 

Eu sei, também... 

Já pensei em desistir. 

Mas o caminho é caminhar, 

por onde o peito nos guiar. 

Por onde o vento soprar, 

uma luz em nós irá brilhar. 

De olhos fechados, 

a mente aberta me faz enxergar. 

Que sábio é o homem... 

Que acredita... 

 

Que o bom Deus, 

lhe proteja hoje e sempre... 

Que a felicidade esteja em todo lugar. 

Que o bom Deus, 

lhe proteja hoje e sempre... 

Pois felicidade é uma questão de olhar.(2x) 

 

Eu sei, irmão... 

Das pedras no teu caminho. 

Eu sei de cor... 

Sei das rosas e dos espinhos. 

Mas é preciso encarar, 

é preciso lutar. 

Mesmo que tenha de chorar, 

quando o mundo não puder lhe ajudar... 

De olhos fechados, 

a mente aberta me faz enxergar. 

Que sábio é o homem... 

Que acredita... 

 

|refrão | 
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19- BOM DIA 

 
Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz 

Bom dia bom dia bom dia meu coração é quem diz é quem diz! 

Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar 

A natureza é tão bela que nos ensina a amar, a amar! 

 

Bom dia, bom dia, como vai você? 

Um sorriso, um abraço, um aperto de mão 

É bom estar com você 

 

 

Bom dia, bom dia, como vai você? 

É hora de aprender 

A pular, a brincar, a sorrir, a estudar 

É bom estar com você 

A pular, a brincar, a sorrir, a estudar 

É bom estar com você 

 
20- CAMINHO, VERDADE E VIDA (Evangelizar é Amar) 

 
Sei que você está por aqui e sempre olha por mim 

Busco no ar, procuro um olhar e sei, vou encontrar 

Sua mão, o perdão você vem consolar 

Ensinar a caminhar 

Pelo caminho me sinto sozinho e penso em chorar 

Sofro e cismo, me arranho em espinho mas lá você está 

Sua voz a dizer basta apenas procurar 

A verdade há de encontrar 

Quando percebo que está perto o medo sem forças pra lutar 

Lembro você, coragem carinho e mudo o pensar 

Uma vida de perdão que nos deu uma lição 

Só fazer com o coração e como você  a todos amar 

 

21- CATIVAR 
 
Uma palavra tão linda já quase esquecida se faz relembrar: 

Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê “cativar”! 

Cativar é amar; é também carregar 

Um pouquinho da dor que alguém tem que levar... 

“Cativou” (cativou), disse alguém (disse alguém), laços fortes criou... 

Responsável (responsável) é você (é você) pelo que cativou... 

Num deserto tão só; entre homens também; 

Vou tentar cativar, viver perto de alguém... 

Cativou (cativou), disse alguém (disse alguém), laços fortes criou... 

Responsável (responsável) é você (é você) pelo que cativou... 

Cativou... Cativou... 
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22- CHAMADO (Marielza Tiscate) 

 
Então Ele veio e disse: "já é hora de seguir"  

E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos  

E quando viu que o medo assolava os nossos corações  

Nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: "Confiem e vão"  

Então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado  

Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar  

E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando  

Erguerá a voz ao pai num hino; então dirá: "Eis os teus filhos em fim em paz"  

Então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado  

Porque ninguém resiste ao seu chamado  

 
 

23- CONETADOS COM JESUS (Dani Angelo Medina) 
 

Jesus  eu estou aqui 

E quero te seguir 

Para estar com você 

E melhorar o viver  

 

Uma musica suave 

Invade o meu coração 

Me conecta a você 

Na mais pura emoção 

 

Você é o meu caminho  

Com você não me sinto sozinho 

Seguirei os seus passos   

Conectado 

 

Conectado com Jesus   

Conectado com o amor 

Conectado com o bem 

Eu estarei conectado 

 

Suas verdades   

Renovam o meu ser 

E  assim vou aprendendo   

A servir e a crescer 

 

Entre os dois mundos 

Seu amor nos liga a tudo 

Seguirei os seus passos   

Conectado 
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24- CONJERGS (Evangelizar é Amar) 
 
Eu não vejo a hora de todos rever 
Temos tantas coisas para aprender 
Na confraternização de juventudes espíritas 
Do Rio Grande do Sul 
 
Refrão: 2x 
Eu quero ver vocês aqui na CONJERGS 
Dar um abraço em vocês (dar uma abraço em vocês) 
Isso me fortalece 
Eu quero ver toda galera é a CONJERGS que nos espera... 
Eu quero ver toda galera é a CONJERGS que nos espera... 
 
Refrão: 2x 
Eu quero ver vocês aqui na CONJERGS 
Dar um abraço em vocês (dar uma abraço em vocês) 
Isso me fortalece 
Eu quero ver toda galera é a CONJERGS que nos espera... 
Eu quero ver toda galera é a CONJERGS que nos espera... 
 
Eu quero ver vocês aqui na CONJERGS 
Dar um abraço em vocês (dar uma abraço em vocês) 
Isso me fortalece 
 
(1x) na Confraternização de Juventudes Espíritas 

Do Rio Grande do Sul  
 
 
 
 

25- DEPENDE DE VOCÊ (Denis Soares) 
 
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 
   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 e enfim se libertar 
 

Cha lá lá lá... 
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26- DE PEITO ABERTO (Evangelizar é Amar) 

 
 

Se um dia te sentires magoado e no peito houver dor 

Basta crer que numa prece forte luz a Terra desce 

Como um halo protetor, 

Espalhando lindos raios de amor  

De uma fonte que jamais vai se esgotar 

 

Pretende te guiar pelos caminhos da razão  

Prometendo estar sempre perto do seu coração 

Quando sombra da tristeza te encobrir 

Fecha os olhos ore a Deus pra lhe pedir 

 

 

Que te dê força e coragem harmonia amor e fé 

Pra venceres tuas provas enfrentar o que vier 

De alma limpa peito aberto 

Confiança no porvir 

Ter no espírito a vontade de ajudar trabalhar e servir 

 

Mergulharás então num mar de paz interior 

Sem hora certa ou lugar bênçãos virão em seu favor 

Pois tudo que tens se vai tão logo deixa de existir 

Teu bem maior é o que és e isso não vai se consumir 

 

Isto não vai sumir, não vai sumir não vai 

Isto não vai sumir, não vai sumir não vai 

 

 

 

27- DIVIDIR  (Fábio Amorim) 

 
Um pedaço do meu  pão (pão, pão) 

Eu vou dar pro meu irmão (meu irmão) 

Pois eu vou me alimentar (me alimentar) 

E alguém vou ajudar (ajudar)            (2x) 

 

Aprender a dividir    e a conviver com mais amor 

Ajudar ao meu irmão     foi Jesus que me ensinou 

Aprender a dividir    e a conviver com mais amor 

Ajudar ao meu irmão     foi Jesus que me ensinou 

 

Um pedaço do meu pão (pão, pão) 

Eu vou dar pro meu irmão (meu irmão) 

Pois eu vou me alimentar (me alimentar) 

E alguém vou ajudar (ajudar)            (2x) 
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28- DO LADO DE LÁ (Evangelizar é Amar) 

 
Meu reino não é deste mundo, disse Jesus 

Com sentimento mais profundo 

Ele se refere à vida futura 

E que depois da morte, a vida continua 

O plano espiritual é o verdadeiro lar 

E a morte é o retornar 

O que está dentro de nós 

É o que levaremos pro lado de lá 

 

Nunca deixem de sonhar, a vida vai continuar 

E tudo que aprendermos aqui 

Nos fará crescer, evoluir 

Por que a vida vai continuar do lado de lá 

Nunca deixem de sonhar, porque a vida vai, vida vai, vida vai... 

Continuar  ah ah ah 

Do lado de lá ah ah ah... Do lado de lá 

 

O desencarne de um ente querido 

Dói no coração, gera aflição 

Mas não é pra sempre a separação 

A morte é só uma passagem 

Pois a vida continua, pode acreditar 

Todos que se amam, se reencontrarão 

Do lado de lá 

 

Das pessoas que amamos, 

Não é pra sempre que nos separamos 

Quando existem laços de amor 

As reencontraremos seja onde for 

Por que a vida vai continuar do lado de lá 

Nunca deixem de sonhar, porque a vida vai, vida vai, vida vai... 

Continuar  ah ah ah 

Do lado de lá ah ah ah... Do lado de lá 
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29- DOR E CONFIANÇA (Evangelizar é Amar) 
 
Pés descalços, mãos marcadas 

Moradores das calçadas   esquecidos como a própria noite 

Rosto triste olhar tão raro   na esperança de um amparo 

O silêncio mostra a própria  dor 

Sem perceber   finjo não ver e prefiro evitar 

Preciso ter   olhos de ver e mãos de ajudar 

E amar como Ele amou 

Pés descalços, mãos marcadas 

Jesus cristo nas calçadas   esquecido como a própria noite 

Rosto triste olhar tão raro   na esperança de um amparo 

O silêncio mostra a própria  dor 

Sem perceber   finjo não ver e prefiro evitar 

Preciso  ter  olhos de ver e mãos de ajudar 

E amar como Ele amou 

Pés descalços, mãos marcadas 

Jesus Cristo nas calçadas   esquecido como a própria noite 

 
 
 

30- ELE (Alexandre Paredes) 
 

Ele é o pai de todos nós 

Que uns chamam de Deus, de criador 

E outros o chamam de amor, de luz, de vida 

Mas Ele é um só 

E está entre nós 

É fácil ouvir sua voz no coração 

 
Eu ouço seu nome por toda parte 
Na voz que emana da natureza 
Nas aves que cantam pelo ar 
Na pedra que silencia 
Na voz de um menino a rezar 
No som da vida 

 

Ele é a paz no meio de nós 

O bálsamo que alivia a dor 

A luz na escuridão da vida 

Com Ele ninguém está só 

Não importa a pessoa 

É fácil sentir seu amor no coração 
 
 
 
Refrão. 
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31- EM CADA AMANHECER (Evangelizar é Amar) 
 
Sempre que eu penso em desistir 

Quando mais longo é o meu penar 

Surge uma força que me impede de cair 

Lá do alto vem a ação 

Quando a prece entra em cena 

Dá vontade de seguir em frente 

De encarar os meus problemas 

 

A toda a tristeza que atinge a minha alma 

Eu digo não de coração quero evitar 

A toda a beleza que existe neste mundo 

Eu digo sim, tô a fim de admirar, e cantar! 

 

Viver é bom, como é bom viver! 

Ter alegria e otimismo pra vencer 

Viver é bom, como é bom viver! 

Sentir a paz de deus em cada amanhecer 

 

 

32- EVANGELIZAR É AMAR (Evangelizar é Amar) 
 

Vem pra evangelização 
Cuidar dos nossos irmãos 
Nessa tarefa de luz  
 
É o amor que nos conduz 
A seguir as lições de Jesus 
No rumo da luz  
 
Tarefa sublime do mais puro amor  
Tarefa sublime do mais puro amor  
Evangelizar é amar 
  
Tarefa sublime do mais puro amor  
Tarefa sublime do mais puro amor  
Evangelizar é amar 
 
Vem pra evangelização 
Cuidar dos nossos irmãos 
Nessa tarefa de luz 
  
É o amor que nos conduz 
A seguir as lições de Jesus 
No rumo da luz  
 

Tarefa sublime do mais puro amor  
Tarefa sublime do mais puro amor  
Evangelizar é amar  
 
Tarefa sublime do mais puro amor  
Tarefa sublime do mais puro amor  
Evangelizar é amar 
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33- FILHOS DA LUZ (Marília Sacramento) 
 

 
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 

 

Pega teu arado e prossegue sorrindo       

a tua tarefa, ah ah ah ah  Ama, trabalha, semeia e espera  

Nessa estrada somente quem dá mais 

do que recebe, ah ah ah ah  dá o testemunho de quem  nunca esquece 

  

Andai como os filhos da luz (filhos da luz) tua missão é iluminar   

Vós sois todos filhos da luz (filhos da luz) espalhai tua luz em todo lugar  

 

Hoje tua estrada é adornada de flores segue teu rumo sem olhar pra trás 

Pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz 

 

Andai como os filhos da luz (filhos da luz) tua missão é iluminar   

Vós sois todos filhos da luz (filhos da luz) espalhai tua luz em todo lugar  

 

 

 

34- GERAÇÃO (Banda 1001) 

 

O mundo segue aos passos 

De uma geração passada, 

Passos lentos, 

De uma geração cansada. 

A vida corre ao vento, 

De mudanças não vejo nada, 

Uns a frente de seu tempo, 

Em uma geração parada. 

 

E se você ainda não sabe, 

Que o tempo agora é seu 

Só a escolha certa... 

Vai (VAI) mudar o que aconteceu...(2x) 

 

Dias que se passam, 

Momentos que se vão... 

Vamos caminhar juntos 

E juntos cantar a canção 

Dias que se passam,  

Momentos que se vão...   

Vamos juntos caminhar, 

Nesse mundo evolução. 

 

Refrão(x2) 
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35- HÁ DE TER FÉ! (Banda 1001) 

 

Sentado 

Num dia difícil esperando o pior.          

Um dia ruim,               

Daqueles de dó... 

 

Cansado, 

Aflito demais... 

Só vê a noite, 

Não enxerga lua, e a luz que ela traz. 

 

Deitado, 

Num dia difícil esperando o pior. 

E quando tédio atingir 

Que tua fé, se faça maior. 

 

Há de ter fé, 

Quando a onda bater e a má sorte vier... 

Há de ter fé, 

Pra não proceder de maneira qualquer. (2x) 
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36- HEY, AMIGO! (Banda 1001) 

 

E quando toca aquele som, 

E canta evangelizar... 

Eu lhe digo que é bom, 

E te se ensino a cantar. 

 

Na tarefa eu vou  

Não desanimo o pensar... 

E abro o coração, 

Quando toca cativaaaar... 

 

Hey, amigo... 

Escuta o que eu digo: 

Calma o coração... 

Vai dar tudo certo... 

E vai...vai dar tudo certo meu irmão! 

Hey, amigo.. 

Me traz mais um café, 

Que hoje a noite é longa... 

E há de ter fé! (2x) 

 

Ah...aaaaa... 

Contigo, eu vou caminhar... 

Ah...aaaaa.. 

Deixa de bobeira e toca evangelizar! (2x) 

 

E quando bate a solidão, 

Eu entro em comunicação... 

Com a galera muito doida... 

Dessa região 

 

Nossa estrada teve dor 

Separação, também saudade... 

 

Mas na nossa geração, 

O que importa é a nossa amizade! 

 

|refrão| 
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37- HEY AMIGO DE ONDE VOCÊ VEM (Simone Santos) 
 

 
Hey Amigo de onde você vem? 
Vem cantando e sobe nesse trem 
E você vem, diga da onde você vem 
 
 
Beleza, agora todo mundo se conhece 
E a partir de então ninguém esquece 
Essa galera bacana que chegou 
 
 
Beleza, agora todo mundo se conhece 
E a partir de então ninguém esquece 
Essa galera bacana que chegou 
 
Beleza, agora todo mundo se conhece 
E a partir de então ninguém esquece 
Essa galera bacana que chegou 
Que chegou... 
Que chegou... 
 

 

38- HOMEM DE BEM (Evangelizar é Amar) 

 
A qualquer quero estar sintonizado 
Preparado pra poder ajudar 
Sei que alguém no meu caminho vai cruzar 
E meu coração vai me guiaaaaaar 
Vai me guiaaaar 
Ê ê ê 
 
Ê ê ê   todo dia é dia de se fazer o bem 
O homem de bem faz o bem pelo bem   ê ê ê 
Toda a hora é hora de se fazer o bem 
O homem de bem faz o bem pelo bem 
 
 
Ê ê ê   todo dia é dia de se fazer o bem 
O homem de bem  faz o bem pelo bem   ê ê ê 
Toda a hora é hora de se fazer o bem 
O homem de bem  faz o bem pelo bem 
 
A caridade é o que vai me transformar 
Não vou deixar escapar a oportunidade 
De ajudar 
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39- IMORTAL (Evangelizar é Amar) 

Agora eu sei de onde vim e para onde vou 

porque estou aqui e quem eu sou 

 

Agora sei que sou imortal  

Hohohohohhoohoho 

 

Agora eu sei que tenho a chance 

A vida a meu alcance 

Agora eu sei a minha a essência 

É percorrer ás existências  

A morte não é o fim  

E a força pra vencer, está dentro de mim 

 

Agora eu sei que tenho a chance 

A vida a meu alcance 

Agora eu sei a minha a essência 

É percorrer ás existências  

 

A morte não é o fim  

E a força pra vencer, está dentro de mim 

 
  

40- IRMÃO SOL, IRMÃ LUA (Do filme obre São Francisco de Assis) 

 
Doce é sentir em meu coração 

Humildemente, vai nascendo o amor 

 

Doce é saber, não estou sozinho 

Sou uma parte de uma imensa vida 

 

Que generosa reluz em torno a mim 

Imenso dom do teu amor sem fim 

 

O céu os deste e as estrelas claras 

Nosso irmão sol, nossa irmã a lua 

 

Nossa mãe terra, com frutos, campos, flores 

O fogo e o vento, o ar e a água pura 

 

Fonte de vida de tua criatura 

Que generosa reluz em torno a mim 

 

Imenso dom do teu amor sem fim 

 
 
 



26 

 

41- JÁ É TEMPO (James) 

 
Sem saber que um 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, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu 

De sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz 

 

Bada bauê bada baué bauá 

Bada bauê bada baué bauá 

 
 
 

42- JUVENTUDE (Luis Carlos Pretto)  
 
A juventude é você 
A juventude somos nós 
Unidos ao mestre Jesus 
Nunca estaremos sós 
Se quiseres alcançar o céu 
Primeiro tira os pés do chão 
Se quiseres alegrias sentir 
Cuida do teu irmão-ooo 
 
(REFRÃO) 2X 
Dá a tua mão na minha mão 
Minha mão na tua mão 
Tua mão na minha mãããooo 
 
A juventude é você 
A juventude somos nós 
Unidos ao Consolador 
Serviremos ao Senhor 
Se quiseres enfim sorrir 
Repare o que há de bom 
Se quiseres o bem sentir  
entrega o teu coração 
 
REFRÃO 
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43- JUVENTUDE E VIDA (Evangelizar é Amar) 
 

Vida na verdade 

É plena liberdade 

Enriquecida de amor 

Força da vida, o bem em plenitude 

Os braços da juventude 

Garantindo uma estrada florida 

Como linda borboleta que sai do casulo 

De asas tão coloridas 

Surpresa descoberta 

É a liberdade já quase perfeita 

 
Juventude e vida 
O saber namora o coração 
O pai conta com a definição 
De quem na verdade valoriza a vida 
 
 
 

44- LEI DE AMOR 

 
Tem que acreditar, que o amor ainda virá 

Pela reencarnação tudo vai mudar 

 

A família que nos cerca é aquela que escolhemos 

Para a nossa evolução isso agora entendemos 

 

 

(refrão) 

Nascer, viver morrer renascer ainda... Progredir sempre 

Tal é a lei 

Viver morrer renascer ainda... Progredir sempre 

Tal é a lei 

 

Laia laia.... 
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45- MACACO BACANA (Evangelizar é Amar) 

 

Eu conheci o macaco bacana 

Ele me deu um, cacho de banana 

O macaco é muito legal 

Ajuda as pessoas etc e tal 

 

 

UUU AAA rArArA 

pular frente e pra traz 

UUU AAA AAA 

E assim que se faz 

UUU AAA AAA 

Coce a barriga e a cabeça  

E da Caridade não esqueça 

 

O macaco faz coisa engraçadas 

Para alegrar a criançada 

O Macaco tem muitos amigos 

E para todos é muito querido 

 
 

46- MAR DA VIDA (Evangelizar é Amar) 

 
Ondas da vida carregam  o barco, atracado no tempo não quer navegar  

Naufraga em si mesmo temendo os monstros que existem no mar  

O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar  

Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar  

 

Vai enfrenta as tormentas do além-mar  

Iça as velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar  

Vai que o Cristo seja a luz em seu vogar  

Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar  

Com o instrumento que se chama  amor 

 
 

47- MESTRE JESUS (Evangelizar é Amar) 
 

Mestre Jesus neste momento, elevo meu pensamento 

Com palavras simples do coração faço a minha oração 

E peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão 

E que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão 

E que a luz do grande criador transforme o homem em  amor 

E que possamos Mestre Jesus sermos como o Senhor 

E que a luz do grande criador transforme o homem em  amor 

E que possamos Mestre Jesus sermos como o Senhor 

 

(INTRO) 
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48- NA FAZENDA (Evangelizar é Amar) 
 
 
Na fazenda, pato tem (quem, quem) 

Tem um cão (au, au) 

Tem peru (glu-glu-glu-glu) 

Carneiros brancos como algodão (bééé) 

E ainda tem um galo valentão (cocoricó) 

Tem um gato a miar (miau) 

E passarinhos sempre a cantar (assobiar) 

Quando o boi se põe a mugir (múúú) 

A casa ameaça até cair 

Bem cedinho, de manhã, 

Quando o sol levantar 

A bicharada vai acordar (bocejar) 

É hora da fazenda trabalhar! 

 
 

49- NÃO É MOLE, NÃO! (Evangelizar é Amar) 
 
Se a sua fé é como gelatina 

É mole, balança, por qualquer coisa desmancha 

Preste atenção no que Jesus ensina 

Porque a fé verdadeira move até colina 

Se a paciência é como sorvete 

Derrete, e quando esquenta desaparece 

Preste atenção no que Jesus indica 

Um dia a terra será de quem se pacifica 

 

Se o seu amor é como chiclete 

É doce só no começo depois logo esquece 

Grudento, puxento, estoura a qualquer momento 

Preste atenção no que Jesus dizia 

 “Amai-vos como eu vos amei...” , sempre, todo dia 

 

Rapadura é doce, mas não é mole não (se quiser crescer) 

Tem que se dar, tem que se esforçar, ter vontade de montão 

Tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração 

Um dia a terra será  de quem se pacifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

50- O CHAMADO (Evangelizar é Amar) 
 
Esquece o tempo 
Preocupado em teres o que os outros têm 
Facilidades que na aparência os tornam  mais felizes 
 
Seja grato por sua vida,  
Creia em Deus e em mim também   
Valoriza com ternura a todos que te querem bem 
Amar é ser mais livre e liberdade é condição 
Pra alcançar felicidade, seja neste mundo ou não 
 
Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante 
De que viver pro mundo era o bastante 
Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção 
 
Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade 
Erraste por não ter a humildade 
De admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão 
 
Esquece tudo e vem, senta ao meu lado 
Nós precisamos conversar 
Meu fardo é leve, a escolha é tua 
Não perca o tempo de mudar 
 
 

51- O ESSENCIAL (Carlos Faria) 
 

Toda magia do amor está no próprio ser 
Em acordar e ver o dia nascer 
Pensando num  bem num mundo feliz 
O essencial à vida é a sabedoria 
Para conduzi-la fazer de cada dia 
Um dia de paz, um dia feliz 
 
Todo bem que se possa fazer 
Se deve fazer sem hesitação 
Dar sem pensar em receber 
O amor sempre presente em cada coração (uouô ôô) 
 
Esse caminho leva o homem que busca a verdade 
A encontrar paz,  a fraternidade 
Ajuda a construir um mundo mais irmão 
 

 

52- O TREM (Emcantar) 
 

Eu vou pegar um trem  

E você vai também  

Só falta comprar passagem  

Passagem do velho trem  

Parou, parou 

 

(Instruções, depois repete) 
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53- OS ANIMAIS VOU PROTEGER (Evangelizar é Amar) 

 
Eh, eh eh, eh eh, Os animais vou proteger  (2x) 
 
Não seja indiferente 
Só porque os animais não são gente 
Os animais merecem carinho, respeito e proteção 
Também foram criados por Deus 
Os animais são nossos irmãos eh eh eh 
 
Eh, eh eh, eh eh, Os animais vou proteger    (2x) 
 
É muito triste ver os animais famintos e maltratados 
Abandonados pelas ruas, arredios e apavorados 
Com carinho devemos cuidar, 
Os animais, devemos amar eh eh eh 
 
Eh, eh eh, eh eh, Os animais vou proteger   (2x) 
 
Quem usar violência 
Prestará contas com a consciência 
Quem dos animais não sabe cuidar 
Ainda não aprendeu amar eh eh eh 
 
Eh, eh eh, eh eh, Os animais vou proteger   (2x) 
 

54- PÃO NOSSO (Evangelizar é Amar) 

 
Do mar da violência 
Pra uma ilha de tranquilidade eu vou 
Resistindo em meio à turbulência 
Que a maldade humana fria criou 
 
Esqueço tudo,    que há lá fora 
Para elevar o pensamento agora 
Reviver a fé o perdão e tanta coisa boa a mais 
Tudo que faltar pro mundo encontro em você 
Quero crescer 
 
Vem pra esclarecer, vem pra consolar o povo a sofrer 
Venha, chega até nós, trazer o seu canto, 
Ouvir nossa voz 
 
Bastou de violência 
Vamos seguir outro rumo, por favor 
Reviver a divinal presença 
Que a cegueira humana sempre negou 
Família unida,     a mesa posta 
Seguindo juntos a buscar resposta 
Da corrente a meditação, é um hábito que se refaz 
Repartimos o pão nosso pra alimentar, nosso viver 
 
(Refrão X2) 
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55- PARA SEMPRE EM MEU CORAÇÃO (Denis Soares) 
 

Nem se eu pudesse ter e o por do sol 

A lua ou as estrelas toda a natureza 

Nem que eu tivesse todo o ouro 

E não tivesse um amigo nada teria 

 

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 

 

Você vai estar para sempre dentro do meu coração 

Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção 

Você vai estar para sempre dentro do meu coração 

Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção 

 

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 

 

Refrão 

    

Ôu ou ou ou ou ou 

Há há ou ou ou ou 
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56- PAZ PELA PAZ (Nando Cordel) 
 
 
A paz do mundo  

Começa em mim  

Se eu tenho amor, com certeza sou feliz.  

Se eu faço o bem,  

Ao meu irmão,      

Tenho a grandeza dentro do meu coração.  

 

Chegou a hora d'agente construir a paz  

Ninguém suporta mais o desamor  

 

 

Paz pela paz... Pelas crianças  

Paz pela paz... Pelas florestas  

Paz pela paz... Pela coragem de mudar  

Paz pela paz... Pela justiça  

Paz pela paz... A liberdade  

Paz pela paz... Pela beleza de te amar  

 

(Início)  

 

Paz pela paz... Pro mundo novo  

Paz pela paz... A esperança  

Paz pela paz... Pela coragem de mudar  

Paz pela paz... Pela justiça  

Paz pela paz... A liberdade  

Paz pela paz... Pela beleza de te amar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cifraclub.terra.com.br/cifras/nando-cordel-musicas/cifras/nando-cordel-musicas/paz-pela-paz-hkzst.html
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57- PEDRO (Tim e Vanessa) 

 

Vem que eu te farei um pescador de homens 

Se perseverares serás cefas, pedra 

E onde a agonia do vazio medra 

Frutificarás a mitigar a fome 

 

Quero ir contigo mas receio as águas 

Temo afundar enquanto vais andando 

Se no horto já pressentes tuas chagas 

Eu, tiago e joão ao chão, em sono 

 

Como não bastasse, eis-me a ferir 

Um soldado que te traz voz de prisão 

Sou pequena ovelha, atemorizada 

Balindo negação 

 

Volvo à vida e tomo pela tua mão 

Crê, te levarei aonde não queiras ir 

Pedro, tu me amas? 

Pedro, tu me amas? 

Pedro, tu me amas? 

 

E tu que és a rocha 

Constrói a minha casa 

No coração do irmão 

 

Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz 

Não, eu não mereço essa distinção 

Se depois do Mestre, 

Martírios são troféus 

 

E as mãos que ele tocou 

Os pés que ele lavou 

Apontarão os céus 
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58- PENSAMENTO ( Evangelizar é Amar) 

 

Eu vim falar pra você o que parecemos esquecer 

Que o pensamento cria, que o desejo atrai 

E a fé e a força que estão no nosso coração fazem acontecer 

 

Eu vim falar pra você que o pensamento faz acontecer 

Eu vim aqui pra falar pra você 

 

Da nossa mente sai o mundo que a gente vê 

Tudo que se quer e tudo que se faz 

Tudo que se crê que é capaz 

Se consegue fazer 

 

Eu vim pra lhe dizer que o pensamento bom é uma prece 

E o quê você pensar de coração, sem interesses, boa intenção 

Vai pra alguém e faz o bem 

 

Eu vim falar pra você que o pensamento faz acontecer 

Eu vim aqui pra falar pra você 

Eu vim falar pra você não esquecer 

Que o pensamento faz acontecer 

 
 
 

59- PEZINHO 
 
(REFRÃO) 2X 

 

Movimentar, movimentar o pé direito 

E o esquerdo também vou movimentar 

 

Vamos dar, uma voltinha 

Um abraço, e um beijinho 

Vou procurar, outra pessoa 

Pra continuar, essa dancinha 

 

Movimentar, movimentar o pé direito 

E o esquerdo também vou movimentar 

 

(Repete a música) 
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60- POR QUE NÃO? (Evangelizar é Amar) 

 
Penso num lugar sem armas, apenas palavras 
Onde há  explosões, mas de alegria imensa e farta 
Estrelas no céu e campos cobertos de flores 
Por que não sonhar 
 
Amanhã talvez o mundo, eu sei, dá tantas voltas 
Possamos rever a esperança livre e solta 
Venha o que vier, renasce a vida bravamente 
Em tempos de paz 
E por que não sonhar 
 
(Refrão) (2x) 
Compreensão e amor, as jóias de maior valor 
Para quem quer viver em paz 

 
Sei que é difícil crer que todo esse mal 
Nasce de um ser que se diz tão racional 
Mesmo assim canto e não me canso de pensar 
Nesse mundo onde exista a paz 
 
(Refrão) (2x) 
Compreensão e amor, as jóias de maior valor 
Para quem quer viver em paz 
 
Sei que é difícil crer que todo esse mal 
Nasce de um ser que se diz tão racional 
Mesmo assim canto e não me canso de pensar 
Nesse mundo onde exista a paz 
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61- PRA SABER E LEMBRAR (Banda 1001) 
 
A lágrima que cai, 

me transforma e transporta, 

para um lugar de paz... 

 

A lágrima que chega, 

sem hora e sem licença... 

Não traz o medo e nem o pranto, 

mas remonta o sentimento, 

me faz melhor e mais sábio por dentro... 

Então... 

 

Deixo a lágrima cair... 

Pra lembrar que a dor, 

é o que faz a alma resistir. 

Deixo a lágrima cair... 

Pra saber que a saudade, 

é o presente de quem teve que partir. (2x) 

 

A lágrima que cai, 

é o saber de um monte sinai... 

É o aprender de alguém que olha, 

sempre pra dentro de si. 

A lágrima e despedida, 

nos ensina sobre a perca 

essas gotas nos fazem crescer. 

E não são lágrimas de tristeza, 

são apenas cristais... 

Do divino saber... 

Refrão (1x) 
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62- PURO AMOR (Evangelizar é Amar) 
 
Jamais se perdeu na poeira da estrada 
O ensinamento que Deus enviou 
Por almas bondosas que em suas jornadas 
Pregaram a mais pura expressão do amor 
 
De ser caridoso sem olhar a quem 
De poder amar a si mesmo e os demais 
Da sabedoria de oferecer 
A mão que está aberta e disposta a doar 
 
O Mestre disse 
Que o bem consiste 
Em sempre apoiar a quem possa cair 
 
E que em verdade, 
A caridade 
É contribuir para fazer alguém mais feliz 
 
A caridade é puro amor 
Sem ostentar o que se faz 
É dar sem pedir em troca algum favor 
Nem esperar por momentos ideais 
 
A caridade é puro amor 
Não se prende a bens materiais 
A palavra amiga ou mesmo um calar 
No momento certo vale muito mais 
 
 
 

63- QUE BOM TE VER 
  

Que bom te ver  e te conhecer 

As lições de amor e vida  a.....pren....der 

Um coração mais um coração 

Ponha um sorriso no teu co.....ra....ção 

De você prá mim 

De mim prá você 

Assim bem juntinhos 

Nós vamos   cres...cer 
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64- REGENERAÇÃO ( Banda 1001) 

   

O tempo passa tão depressa, 

que você não vai perceber. 

Os dias passam de um jeito normal, 

que você nem vê. 

A solução pra todo mal 

é se autoconhecer.. 

E se você se perguntar ‘porque’... 

De tudo isso acontecer... 

 

Regeneração... 

No nosso mundo de prova e expiação... 

É preciso mudar e melhorar... (X2) 

É PRECISO 

Evolução. 

 

É PRECISO 

Regeneração 

 

A televisão tão sutil te embruteceu, 

que você nem viu. 

Tudo em nossa volta é tão banal, 

que você sumiu. 

Mas a solução pra esse mal 

é acordar e ver... 

Que o bem que você faz, 

faz acontecer... 

 

O que? 

|refrão | 

 
 
 
 

65- SE ÉS FELIZ 
             

Se és feliz quero te ver bater as ........... 

Se és feliz quero te ver bater as ........... 

Se és feliz prá eu poder acreditar 

Se és feliz quero te ver bater as ........... 

 

{Mãos, pés, dizer legal, gargalhar, assobiar, dizer jesus} 
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66- SEJA DIFERENTE (GAN) 
 
Tem muita gente por aí 
Brincando com as drogas 
Se arriscando pelo mundo 
Deixando de viver 
 
Dizem que ser igual 
É fazer o que todo mundo faz 
Se viver é assim 
Prefiro ser diferente 
 
Ser diferente 
É curtir a vida 
Com muita alegria 
Mas sendo diferente 
 
Ser diferente 
É viver para o amor 
Seja onde for 
Seguindo sempre em frente 
 
Eu vou 
Vou andar na longa estrada 
Eu sei que vai 
Vai ser dura a caminhada 
 
Mas não me entrego 
Às fraquezas desse mundo 
Carrego em mim 
Algo forte lá no fundo 
||: Seja diferente 
Seja diferente 
Seja diferente 
Drogas não!  :|| 
 
Eu vou 
Vou andar na longa estrada 
Eu sei que vai 
Vai ser dura a caminhada 
 
Vou transformar  
Toda essa crença 
Mudando o meu mundo 
Fazendo a diferença 
 
||: Seja diferente 
Seja diferente 
Seja diferente 
Drogas não!  :|| 
 
||: Be different 
Be different 
Be different 
No drugs! :|| 

 
 
 
 



41 

 

67- SÓ O AMOR (Evangelizar é Amar) 

 
         Na caminhada evolutiva, 

O amor é força da vida 
Do instinto e sensações, 
Aos sentimentos e emoções 
 
O amor é sol divino 
Que ilumina o caminho 
Do ser em evolução 
O amor é a perfeição 
 
O Amor que nos guia à ação do bem 
Que eleva o ser mais além 
Que se instala na alma do ser 
Só o Amor pode fazer 
 
O Amor que nos guia à ação do bem 
Que eleva o ser mais além 
Que se instala na alma do ser 
Só o Amor pode fazer 
 
O Amor que nos guia à ação do bem 
Que eleva o ser mais além 
Que se instala na alma do ser 
Só o Amor pode fazer 
 
O Amor que nos guia à ação do bem      
Que eleva o ser mais além 
Que se instala na alma do ser 
Só o Amor, só o amor pode fazer 
 

68- TAL É A LEI (Evangelizar é Amar) 

 
As dúvidas estão no ar 
Pode alguém responder 
Para progredir é preciso voltar 
Será que no universo nós 
Estamos realmente sós 
Pergunte ao consolador 
É justo então nascer assim 
Em meio à dor e o sofrimento 
Crianças que nem mesmo o tempo errar lhes deixou 
 
(REFRÃO) 
Nascer, morrer e renascer, progredindo tal é a lei 
Nascer, morrer e renascer, o progresso é o norte 

 
Por um futuro a semear 
Um passado a rever 
Chance de crescer o retorno refaz 
O egoísmo tão feroz 
Gravado permanece em  nós 
Marcas que o tempo deixou 
A liberdade para agir 
Aproveitar ou não o tempo 
Prolificar conhecimento, justiça e amor 
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69- TERCEIRA REVELAÇÃO (Evangelizar é Amar) 
 
Já Faz muitos anos que um homem de muita coragem e dedicação 
Legou para a humanidade uma grande doutrina à luz da razão 
É a ciência que instrui, a religião que ensina a viver 
A filosofia é o farol que ilumina o caminho do bem proceder 
 
Cai o véu do mistério do sobrenatural 
Pois nós somos guiados   pela fé racional 
 
Basta ter olhos pra  ver e também ter ouvidos pra poder escutar 
E entender que a caridade é a única forma de se libertar 
 
A vida não se encerra com a morte 
Diz o consolador que Jesus   prometeu 
A reencarnação é a prova mais forte 
Da misericórdia de Deus 
 
Tenha fé e esperança pra vencer as barreiras 
Diz o espiritismo: "Cristo é nossa bandeira” 
Somos  todos irmãos, juntos nessa missão 
De evangelizar  para o mundo mudar 
 
Chegaremos lá,  vamos acreditar! 
 
 
 

 

70- UM TOQUE DE AMIGO (GAN) 

 
Meu irmão não fique aí parado 

Olhando para o lado com esse jeito  

De quem não sabe o que quer 

 

Vá andando são tantos os caminhos 

Você não está sozinho 

Ande logo vá arranjar o que fazer 

 

Vá    á    á        vá    á! 

  

Vá ajude a todos que precisam 

Do abraço de um amigo 

De um sorriso e do que mais você puder 

Pois nós todos temos um compromisso 

E ao lado do Cristo, com vontade 

Lutaremos pra vencer! 

 

Vá    á    á        vá    á! 
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71- UMA ESTRELA (Marcos Conduta / Jaime Togores) 
 
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 

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 

 

Bezerra, quero falar de uma estrela 

Que em muitos pontos lá do rio brilhou irradiando muito amor 

Passando, um lindo quadro surgiu 

Porque a mão esquerda nunca viu o que a outra distribuiu 

 

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? 

 

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? Ooou  

Bezerra!  Doutor Bezerra 
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72- UMA HISTÓRIA (Evangelizar é Amar) 
 
Vou contar a história de um cara que estava na Juventude, meio desanimado. Às vezes 

ele tinha vontade de faltar, ficar em casa. Via os amigos irem pra balada, cheio de 

coisas interessantes pra fazer, um mundo de descobertas, e aí parecia que o que ele 

estudava não tinha a ver com a vida que ele levava... 

Essa é uma história pra você refletir e essa é a música pra ouvir! 
 

E de repente alguém mostrou pra ele uma banda que falava de fraternidade, humildade, 

amor e amizade, que era um chamado pra caridade. 

Na net ele viu dança, teatro, cinema, uma galera atuante, com fé no futuro, a fim de 

fazer a diferença, e ele percebeu que tinha tudo a ver, que ele podia se envolver e que 

a viagem dele não tinha nada a ver. 

Essa é uma história pra você refletir e essa é a música pra ouvir! 

 

E foi então que descobriram que ele era um cara descolado, com a viola em baixo do 

braço, que aprendeu a tocar aquelas músicas que faziam a galera pular, dançar, cantar 

e pensar.  

Convites rolaram daqui e dali, a coisa começou a fluir. 

Agora ele toca, participa, ainda é o mesmo cara, mas decidido a viver feliz, com outra 

motivação pra vida.  

Essa é uma história pra você refletir e essa é a música pra ouvir! 
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73- VAMOS TOMAR BANHO (Evangelizar é Amar) 

 
Vamos tomar banho de qualquer maneira 

Seja no rio, na bacia ou na torneira....................2x 

 

Mamãe não briga comigo não, 

Sem banho eu sei que vou virar um cascão 

Então meu filho, vá tomá 

Porque esse cheiro não dá pra aguenta 

 

Porque esse cheiro não dá pra aguenta 

Porque esse cheiro não dá pra aguenta    2x  

 

Vamos tomar banho de qualquer maneira 

Seja no rio, na bacia ou na torneira....................2x 

 

Agora preste atenção: 

Lave o corpo com água e sabão 

Escove os dentes, penteie o cabelinho 

Higiene da saúde pro nosso corpinho 

 

Higiene da saúde pro nosso corpinho 

Higiene da saúde pro nosso corpinho   2x 

 

Vamos tomar banho de qualquer maneira 

Seja no rio, na bacia ou na torneira....................2x 

 

 

 

74- VIVER É TÃO BOM (César Tucci) 
 

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 

Que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade 

 

A minha evolução é a programação divina 

Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas 

Prá isso eu renasci, prá cultivar bons sentimentos 

Amar e aprender multiplicar os meus talentos 

 

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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75- VIVER FELIZ (Evangelizar é Amar) 
 
Todo dia eu saio vou fazendo uma prece, 
Vou agradecendo pela vida que me deste, 
Vou pedindo que proteja a todos por aí, 
Minha família, amigos, estarei aqui, 
 
E eu vou, vou orar por aqueles que não, 
Encontraram o seu caminho, 
 
Vou cantar, eu vou levar tua palavra, 
Pelos quatro cantos da minha estrada, 
Tua luz e teu caminho sempre vou seguir 
Por este mundo eu vou viver feliz. 
 
E eu vou, vou orar por aqueles que não, 
Encontraram o seu caminho, 
 
E eu vou, vou orar por aqueles que não, 
Encontraram o seu caminho, 

 
         Vou Orar, eu vou orar! 

Vou Agradecer, agradecer! 
Vou Pedir, eu vou pedir! 
Vou Amar, eu vou amar! 
 
 


