
 

 

 

 

 

HOMEM DE ASSIS  
(Haroldo S. Mendonça) 

 

Lá vem vindo o homem de Assis... 

Com seu canto, seu encanto, com 

seu verbo de amor. 

Vem de longe Francisco de 

Assis... 

Os seus olhos me chamaram      e 

eu então o segui. 

Oh, irmãos, também éramos 

jovens casados com a pobreza. 

Louvado sejas, meu Senhor, 

As criaturas, o irmão Sol,         a 

irmã Lua...    

As criaturas, o irmão Sol,         a 

irmã Lua... 

Seja bem-vindo Francisco de 

Assis... [BIS] 

Em meu coração... em meu 

coração... em meu coração... 

 

A IGREJINHA DE SÃO 

DAMIÃO 

Marcus Viana 

 

De cada riso e dor 

De cada espinho e flor 

Construo a casa do meu senhor 

 

 

Com o que o mundo abandonou 

De cada pedra do chão 

Construo o templo do coração 

A cada dia que vem 

 

 

 

 

 

 

A cada dia que vai 

Ergo em mim a casa de meu Pai. 

 

ORAÇÃO DE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS 

Senhor, fazei-me instrumento de 

vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o 

amor; 

Onde houver ofensa, que eu leve o 

perdão; 

Onde houver discórdia, que eu 

leve a união; 

Onde houver dúvida, que eu leve a 

fé; 

Onde houver erro, que eu leve a 

verdade; 

Onde houver desespero, que eu 

leve a esperança; 

Onde houver tristeza, que eu leve 

a alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a 

luz. 

Ó Mestre, Fazei que eu procure 

mais 

Consolar, que ser consolado; 

compreender, que ser 

compreendido; 

amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, 

é perdoando que se é perdoado, 

e é morrendo que se vive para a 

vida eterna. 

 



O SAL DA TERRA 

Beto Guedes 

Anda! 

Quero te dizer nenhum segredo 

Falo nesse chão, da nossa casa 

Vem que tá na hora de arrumar... 

Tempo! 

Quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meu semelhante 

Nem por isso quero me ferir 

 

Vamos precisar de todo mundo 

Prá banir do mundo a opressão 

Para construir a vida nova 

Vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado 

E quem não é tolo pode ver... 

 

A paz na Terra, amor 

O pé na terra 

A paz na Terra, amor 

O sal da... 

 

Terra! 

És o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que és a nave nossa irmã 

 

Canta! 

Leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com seus frutos 

Tu que és do homem, a maçã... 

 

Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que 

dois 

Prá melhor juntar as nossas forças 

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois... 

 

Deixa nascer, o amor 

Deixa fluir, o amor 

Deixa crescer, o amor 

Deixa viver, o amor 

O sal da terra 

 

CAÇADOR DE MIM 

Milton Nascimento 

 

Por tanto amor 

Por tanta emoção 

A vida me fez assim 

Doce ou atroz 

Manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 

 

Preso a canções 

Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim 

 

Nada a temer senão o correr da 

luta 

Nada a fazer senão esquecer o 

medo 

Abrir o peito a força, numa 

procura 

Fugir às armadilhas da mata 

escura 

 

Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir 

O que me faz sentir 

Eu, caçador de mim 


