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ALEGRIA DE AMAR
Ângelo Poncio Junior e Antonio Carlos Boza
Sinta a amizade
Vibre felicidade
E cante, a alegria de amar (2X)
Leve, por toda parte
A paz, fraternidade
E sinta a alegria de amar (2X)
E desse amor (desse amor), um sorriso
Vai brilhar (vai brilhar), no seu rosto
É o seu coração, que começa vibrar
O amor, o amor... (2X)
Sinta, amor, amor
Vibre, amor, amor
Cante, amor, amor
Leve, a paz, a paz
E desse amor...
ALEGRIA DE SERVIR
Denis Aguiar e Vicente
É bom viver com alegria, ver o sol das manhãs
Viver em plena harmonia, sentir o gosto de hortelã
Ter prazer em ajudar, não importa aonde, quando
É importante estar amando, não desistir de amar
Tente descobrir na natureza, a beleza de servir
Você vai ser feliz
Tenta também entender
Que fazer o bem, faz bem
Não custa nada, só traz alegria
Seja na tarde ensolarada, ou em plena madrugada
Ser feliz na alegria de servir
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ALVORADA JOVEM
Gutenberg Paschoal
Jovem, jovem,
Desbravador de novos mares
Depende só de seus cantares
O renascer de um mundo bom, bem melhor
Jovem, jovem,
Com sangue novo e peito aberto
Será traçado um rumo certo
Guiaremos o mundo ao amor
E quando amanhecer
O sol de primavera
Desvenda a nova era
Em mim e em você
AMANHECER
Ah, natureza é tão bela
Abra esta janela e venha cantar
Os passarinhos cantam tchup tchururu
As borboletas dançam tchup tchururu
As flores embelezam
E perfumam tudo pra você
É só ver que
O galo agora canta tchup tchururu
Os animais no campo tchup tchururu
Lá fora faz um sol tão lindo
Que maravilha é o amanhecer
É só ver que
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AMIGO
José Carlos
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 luz vai voltar
Sei que o sol vai brilhar em você, amigo
Amor, amor, que nunca vai nos separar
Amor, amor, que nunca vai nos separar
A BARATINHA RITA
Helton Gudin
A Baratinha Rita é nossa amiga
Mas ela tem um baita problemão
Não consegue ficar sem mentira
E vive se metendo em confusão
Rita, por favor, para com isso
Mentira não ta leva a nada não
Assim você machuca seus amigos
E pode acabar na solidão
Ouvindo essas palavras de um amigo
Logo começou a refletir
Então tentou mudar sua atitude
E aos pouquinhos parou de mentir
Rita agora é amiga da verdade
Assumiu um compromisso com Jesus
Não quer mais cometer nenhum engano
Pois quer ser um Espírito de Luz
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BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS
Marielza Tiscate
Se não podes ter um lugar sequer
Pra descansar o coração
Se em meio a tanta gente, não te deixa a solidão
Chora a tua alma, todos pensam que sorris
Cantam os teus lábios, falas da coragem,
Mas por dentro és infeliz
Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas
Bem atrás do teu olhar
Se dentre os homens, a ninguém puderes
Tua dor confessar
Olha, vê quantas estrelas,
É pra lá que tu vais
Num recanto do universo...
Ah! vais encontrar a paz
BLUES DA ESPERANÇA
É chegou a hora de brotar no coração
A semente que plantou Jesus (plantou Jesus)
Saber seguir seus passos coroar nossas vitórias
Com a visão da sua luz (da 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 (bem melhor)
Uá papá bariruraru
Uá papá bariruraru
Uá papá pa pá
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CAMINHO CERTO
Gabriel Jaccond
É assim que se exercita
O amor que em nós habita
Sempre assim, fazendo a caridade
Sempre assim, levando a bondade
Se houver pessoas em seu caminho
Não lhes trate mal, lhes dê muito carinho
Pois com amor, tudo é resolvido
Saiba perdoar e terá mais um amigo
Faça tudo isso e você será feliz
Dê mais um sorriso e cante bem assim
Sou feliz com tantas emoções
A lhes mostrar os nossos corações
Faça tudo isso e você será feliz
Dê mais um sorriso e siga o caminho assim
A CAMINHO DA LUZ
André Machado
Vem meu amigo, vem meu irmão
És um porto seguro para o meu coração.
Estrela me guia, luz que ilumina
É tão belo amigo quando encontro você.
Oh! Companheiro, benção de Deus,
Guarda meu coração junto ao teu coração,
E em tua paz, Mestre Jesus,
Abençoa a nós, amigos,
A caminho da luz..
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CASA TORTA
Quem mora na casa torta
Sem janelinha e sem porta
Um gato que usa sapato
E tem seu retrato num quadro
Uma florzinha pequenininha
De sainha curtinha
Um elefante com rabo de barbante
Um papel de óculos e chapéu
Um botão que toca violão (essa não!)
Um pente com dor de dente (ai! meu dente!)
CATIVAR
Uma palavra tão linda
Já quase esquecida me vem 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, disse alguém.
Laços fortes criou . . .
Responsável é você,
Pelo que cativou. . .
Num deserto tão só
Entre homens também. . .
Vou tentar cativar
Viver perto de alguém . . .
Cativou. .
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CONQUISTA
MarielzaTiscate
Mesmo que o dia chegue
Trazendo nuvens negras
Escala o monte da certeza
E lá de cima vê
Como é pequena e passageira a dor
É assim que se exercita
Para a vida imortal
O que é hoje tão difícil
Amanhã será conquista
DEPENDE DE VOCÊ
Eduardo Barreto
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, enfim se libertar
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O ESSENCIAL
Carlos Faria Jr.
Toda a magia do amor está no próprio ser
Em acordar e ver o dia nascer
Pensando no 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 o bem que se possa fazer
Se deve fazer, sem hesitação
Dar sem pensar em receber
O amor sempre presente em cada coração
Esse caminho leva o homem
Que busca a verdade, a encontrar a paz
A fraternidade ajuda a construir
Um mundo mais irmão

ESTRELA MATUTINA
Marielza Tiscate
Seu coração é uma estrela matutina
De suave luz que clareia e ilumina
Olhe pra dentro de você
Descubra o brilho do amor
Acenda a sua candeia
E faz nascer uma nova manhã
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FAZENDA
Na fazenda. pato tem... (Qüém-qüém)
Tem um cão... (Au-au)
Tem peru... (Glú-glú-glú-glu)
Carneiros brancos, como algodão...(Bééééé)
E ainda tem um galo valentão... (Cócóricó)
Tem um gato angorá... (Miau)
E passarinhos sempre a cantar... (piu. piu, piu)
Quando o zebu se põe a mugir...(Muuuuu)
A casa ameaça até cair.
Bem cedinho. de manhã
Quando o sol levantar,
A bicharada vai acordar
É hora da fazenda trabalhar

FLOR PEQUENA
André Machado
Flor pequena num canto de jardim,
Parece que nasceu dentro de mim
Leve brisa um perfume de jasmim,
Para encantar meu dia assim.
Flor, flor. flor de jardim
Até que enfim você sorriu pra mim
Flor; flor; flor; minha flor
Na terra. prometida, feita para o amor.
Flor pequena, sob o brilho do céu,
Reflete a harmonia e guarda o mel
Leve me toca. que flor é você
Menina flor parece um buquê
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GOSTO DE VOCÊ
Gosto de você assim como você é.
Pode me amar assim como você quer,
Quero ter você e não quero saber,
Se assim não fosse, como poderia,
Ser de outro jeito. abraço seus defeitos
Gosto dos seus olhos do jeito que me olhas.
Seja assim tão pura. a minha voz é sua
Me ame sempre igualem casa ou na rua,
Deixe que o vento penteie seus cabelos
Faça dos meus olhos sempre seu espelho,
Deixe que esta noite eu traga uma canção
Deixe que eu te guarde no meu coração,
Porque ...nós amamos você.
GULIALI
Gosto das flores, até do mal-me-quer
Gosto dos montes e de um vale qualquer
Gosto dos ventos que sopram para mim
Guliali, guliali, guliali, guliali...
Pó, pó, pó, pó,pó, ró, pó, pó...
Gosto dos bichos, do besouro ao elefante
Gosto das árvores de copa exuberante
Gosto dos rios que correm para mim
Gosto das coisas que Deus criou na Terra
Que Ele as conserve sempre em paz, sem guerra
Para que cantem essa canção para mim.
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JÁ É TEMPO
Ricardo Marques
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 nos faz chorar
E sofrer sorrindo sem temor, sem temor
Olhe. olhe. olhe pro céu
Já é tempo de cair o véu
De sair amando. espalhando a paz
A paz
JANELA DO CORAÇÃO
Noite caiu
E uma luz, quente e dourada
Aquece o orvalho da madrugada
Assim, também, te renova o sorriso
Te mostra que o amor não está perdido
É um sonho, sim, mas pra ser vivido!
Deixe a luz te invadir
Faz como a flor,se abre pro amor!
Na luta do bem viver, sentir, sonhar
É só começar a se doar
No céu interior de cada um
Muita beleza reluz e se traduz
O quanto é tão lindo o meu, o teu olhar!
Janela do coração. abrir, brilhar!
É só começar a se doar
Janela do coração, abrir, brilhar!
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JANELAS DO MEU CORAÇÃO
(César Tucci - SP)
Pela vidraça eu vejo o mundo a minha frente
Pela janela do meu coração
E se o vidro tiver cores diferentes
O mundo ganha outra coloração
Se eu estou triste tudo fica meio cinza
Se estou alegre, logo muda o tom
Se to com raiva então a coisa fica preta
E fico achando que nada ta bom
Mas, se eu quiser olhar o mundo de verdade
E ver as coisas como elas são
Eu tomo a chave do amor, da caridade
E abro a janela do meu coração (2x)

JESUS NO CORAÇÃO
Denis Aguiar & Vicente
Quando algo é por amor, não se mede o seu valor
O que vale é o sorriso do irmão
Desejos, hoje, são palavras, também soam com razão
Não há paz sem ter Jesus no coração
Os temores não são nada, quando justa é a razão
De estarmos juntos, todos nessa união
Temos muito o que fazer, um novo tempo vai nascer
De lembrar do que o mundo se afastou
Temos fé que vai mudar; mas não temos que esperar
Já é hora de aprendermos a lição
Não há perigos na estrada, se podemos dar as mãos
Os temores não silo nada. der exemplos e não só palavras
Ter Jesus no coração, ter Jesus no coração....
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O JOVEM EM BUSCA DE SI MESMO
André Machado
Hoje eu quero cantar
O amor aqui tem lugar
A paz, em cada coração,
Traz luz, renovação
A busca está em nós
É feliz quem sabe amar
Compreender e se doar
É um sol que brilha em nosso ser
Ser amor, pra amar não existe tempo
O jovem em busca de si mesmo
Pra um futuro bem melhor
Um mundo melhor em nós
Pra amar não existe tempo
O jovem em busca de si mesmo
Pois o reino está em nós
Um mundo melhor em nós
Deixa brotar o amor, dentro de nós
Busque a essência do ser,
LEI DE AMOR
Fernanda
Tente acreditar, 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
Nascer. viver,morrer
Renascer ainda
Progredir sempre.
Tal é a Lei
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NA ONDA DA VIDA
Helton Gudin
Há momentos
Em que dificuldades surgem
E não sabemos agir.
Então a vida nos conduz
Por caminhos cheios de surpresas.
Mas é preciso otimismo, o amparo
dos amigos
E vontade de viver, pra poder dizer:

(Eh!) Agora aprendi, a vida é
passageira
E não posso desistir.
Eu quero conseguir a verdadeira paz
Que está dentro de mim.
Sair por ai com um sorriso, um
olhar.
Procurar por aqueles que precisam
De um pouco de carinho,
Pensamento positivo...

NOVO TEMPO
Helton Gudin
Olha, o futuro está surgindo
Um momento novo e lindo
Transformando o caminho
Que devemos percorrer
Sente que o amor está envolvendo
Todos num só pensamento
Esperando o momento
Pra poder vencer...
Não oprima o coração
Deixe a emoção transparecer
Precisamos um do outro
É deste forma que vamos crescer
Acenda a luz que há em ti
A caridade te fará sorrir
É o que Jesus nos ensinou
E nós, agora, vamos expandir

14

PAPO DE AMIGO
Fábio Leite & Túlio Vilaça
Ei, você que passa por aqui
Você que anda por aí
Você que vive todo dia
Todo dia a mesma vida que vai
pra nenhum lugar
Você que olha e não sorri
Para onde vai o seu amor?
Onde ficou a alegria, a alegria
Que você tem pra dar a quem
precisar

Larga essa vida e vem viver,
Enfrente a vida sem sofrer
E não esqueça a esperança, a
esperança
De que tudo que for será para o
bem
Não tenha medo do amor
Olhe nos olhos de quem for
E tenha sempre a cada dia, a cada
dia
Uma vitória a mais a conquistar

Onde está seu coração?
Basta acreditar
Em que gaveta se escondeu?
Basta apenas amar
E de nada adiantou
Então pare de fugir de si mesmo e
vem
PAZ PELA PAZ
Nando Cordel
Paz pela paz - pela justiça
A paz do mundo
Paz pela paz - a liberdade
Começa em mim
Paz pela paz - pela beleza de te
Se eu tenho amor,
amar.
Com certeza sou feliz
Se eu faço o bem ao meu irmão,
(repetir a 1ª estrofe)
Tenho a grandeza dentro do meu
coração
Paz pela paz - pro mundo novo
Chegou a hora da gente construir a
Paz pela paz - a esperança
paz
Paz pela paz - pela coragem de
Ninguém suporta mais o desamor
mudar.
Paz pela paz - pela justiça
Paz pela paz - pela criança
Paz pela paz - a liberdade
Paz pela paz - pela floresta
Paz pela paz - pela beleza de te
Paz pela paz - pela coragem de
amar.
mudar.
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REGENERAÇÃO
Allan Filho/Heloisa Lopes
Onde está o seu sorriso? Onde se escondeu?
Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu!
Mas também sei que a vida nada traz sem razão...
Um instante de dor e uma vida de amor! Regeneração!
Traga seu melhor sorriso! Faça o melhor possível! Nada deveria lhe deter!
Siga, essa é sua estrada! Cada passo é uma jornada! Saiba encontrar a sua fé!
Por onde andará?
REGUE ESSE REGGAE
Cristóvão, Sandro & Rodrigo
Seja como uma nascente
Que leva suas águas ao oceano
Que nos envolve com amor e proteção
Que traz a mensagem de esperança e união.
Adube e regue esse reggae
Que fala da paz e inspira o amor
Se a estrada está escura
Lume a senda, com os recursos que Deus nos dá
Deixe a tristeza pra lá, levanta e vem cantar
Acenda a fé e compaixão
O Brasil é o pulmão e o coração da Terra.
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REVIVER O AMOR
Denis Aguiar & Vicente
Vamos reviver o amor, não vamos nos dar por vencidos
Deixar de lado o egoísmo e não mais um sonhador
Vamos reviver o amor, na sua pureza infinita
Vamos entregar nossa vida a Jesus e Deus, o Criador
Por que sofrer ainda mais, deixando de lado essa luz
Se só um caminho conduz ao nosso Mestre Jesus
Por que viver na ilusão, prazer que traz o vazio
Não vê que esse desvio só lhe trará solidão
Para entender essa paz
é preciso ter bom coração
É fazer das nossas mãos
o exemplo de um servidor...
SEMEADOR
René
Nós vamos semear, levar amor e luz
Nós vamos espalhar a Doutrina de Jesus
E sem esperar nascer, vamos seguir em paz
E em novos campos nossa semente espalhar
Jovens Espíritas,
seguindo com Jesus
Vamos em frente,
levar a luz. e semear...
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SEMENTE DE ESPERANÇA
Marielza Tiscate
Todos nós somos meninos
No ponto de recomeçar
O futuro pela frente
Muito para conquistar
Começar tudo de novo
De olho no céu
No rastro das estrelas
Que apontam pra longe
Uma grande vastidão
Ê! Vida! Ê! Vasta vida! Nunca tem fim
Agora mesmo o futuro passou por aqui
SEMPRE EVOLUIR
Luiz Teodoro
Quero ver o amor no brilho de um olhar
Quero ver a paz brotando em todo lugar
Quero estender a mão a um irmão
Quero ter você dentro do coração
Quero ver na ofensa nascer o perdão
Quero ver o planeta em regeneração
Quero ver teu sorriso refletir o meu
Quero sobre todos nós a luz de “Deus”
Afinal a vida vai além, daqui
E toda a matéria fica, o espírito tem que ir
Pois a vida n'outra vida, continua
Numa nova etapa em nossa estrada
Sempre, sempre evoluir
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SENTIR DEUS
Carlos Farias Jr.
Voa pensamento,
Voa pelo universo infinito
Vê que bonito o sol, brilhar no céu
Redescobre a vida,
Enxergando Deus por toda parte
A vida é uma arte sem fim
Vida, bela estrada,
Rumo da verdade, claridade
Amizade, Deus em cada ser, a florescer
Momento sublime,
Luz que acompanha e que traz paz
O amor me faz sentir o Criador
O Criador. o Criador. . .
UM GRANDE MAR
Refletir, muito além, da dor
Alcançar, o mais puro amor
A viver, a crescer,
Pois tão lindo é o desabrochar de uma flor
Ajudar a servir, a estender sua mão
Nossa voz bem mais alto, força e união
Com um olhar, com um sorriso de todo nosso coração
E ser como um mar;
Servir como um grande mar
E ser como um sol,
Brilhar como um grande sol
Ei, amigo, olhe ao seu redor
Há tanto a se fazer
Há muito a se aprender
São tantos que vão precisar
Que a luz se faça em seu olhar
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VENTO E LUZ
Joelson Queiroz de Brito
Ouça o vento na folhagem,
veja a luz do Sol e a Lua
Pra viver em paz na Terra,
temos que tentar sorrir e não
Ligar mais pra tristeza,
no caminho sempre há pedras
Não sentir mais o abandono,
reunir e cantar pra
Jesus, o sol conduz à paz
E a ser feliz, sem ter porque pedir
Mais que o vento e a luz
VIDA E MAGIA
Tony
Vem, vem cantar, vem agradecer
Pelo sol, pelo mar, pelo alvorecer
O milagre de viver
Pela chuva, pelo chio. onde brota o pão
Pelo ar, pelo vento embalando a flor
Doce beijo, multicor
Vejo toda a natureza,
Exuberante em vida e tons
Médium do amor, da força e da luz
Plasma as idéias de Deus
em cada esquina do Universo
Só não vê a Deus, em sua grandeza
Os cegos da alma, sem lema e sem luz
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VOCÊ TEM ALGUÉM
Quando uma tristeza tocar seu coração
Não se desanime e cante uma canção
E lembre
que lá em cima você tem alguém,
Que lhe quer muito bem,
muito bem, muito bem . . .
Quando uma dorzinha danada de doer
Que bem lã no fundo lhe fizer sofrer
Ponha um sorriso bonito no seu rosto
Deixe que as lágrimas lavem o seu desgosto
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