Em nome do Rio Grande
Letra: Rui Zanatta
Música: Rui Zanatta

Pai nosso que estais no céu, Pai nosso eu estou aqui
Para agradecer as bênçãos, de tudo que vos pedi

Obrigado pelo pampa, pelo mar e pelos rios.
Pelo branco da geada, pelo calor e o frio.
Mil gracias oh Pai celeste, por cuidar da gauchada.
O Rio Grande te exalta, Pai de todas invernadas

Obrigado pelos campos, por suas belas paisagens.
Pelas serras, litoral. Quanta generosidade.
Aqui no sul tudo lindo, fez o Rio Grande a pincel.
Pintou até mais azul, este pedaço de céu.

E a nossa linda fronteira, com o planalto e missões.
Pela terra produtiva, que alimenta os galpões.
Deu-nos de regalo a fibra, e junto também a fé.
E ajojado com este dom, sempre ficamos de pé.

A Vida se renova
Letra: Iomar Bertazzo e Mazinho Bertazzo
Música: Wesley Marques e José Maia

Olhe bem ao seu redor

Não desista desta lida

E tudo que acontece

Nem troque flor por espinho

Tem coisas que não merecem

Regue com muito carinho

Não devem passar a toa.

O jardim da sua vida

Existem muitas pessoas
Que são essenciais

Refrão

Peças fundamentais
Dando força pra seguir,

E quando você confia

Lutar e não desistir

E continua acreditando

De alcançar nossos ideais

Tudo vai se alinhando
Sendo revitalizado

Por isso então não desista

Já está bem confirmado,

De fazer o bem

Fé com amor combina

Porque sei que Jesus Cristo

Confie na lei Divina,

Nos abençoa do Além

Não estamos aqui por engano.
Partindo deste plano

E por melhores dias

A vida não se termina

Tenha firme a esperança
Sonhe como uma criança
Que tudo vai melhorar
Nunca deixe de sonhar
Mesmo com a ilusão perdida

Refrão

Gaúcho Missionário
Letra: Neri Nei Pereira
Música: Neri Nei Pereira

Eu sou um gaúcho largado

Não me faz parar nunca

Pelos campos vou troteando

Pois sou o seu missioneiro

Na garupa levo a Bíblia

Eu não quero recompensa

A Palavra vou ensinando

Pois sou de Cristo peão

Um gaúcho sem Deus

Não faço nada a interesse

Não tem força e nem coragem

A não ser a salvação

Não adianta valentia
É um cuera sem serventia

Quero buscar as graças

Sofre na sua idade

em forma de oração
De noite e de dia

O Cristo é minha força

Sempre com o terço na mão

Ele anda sempre comigo

E nas tropeadas da lida

Galopeio com confiança

Deus chama o povo assim:

Ele é o meu melhor amigo

Uns para sacerdote

O meu pingo leva à frente

Outros pra leigos enfim

Esse gaúcho cristão

Nós te chamamos pra vida

Pelos pampas vou andando

Neste caminho do Reino

Com o Evangelho na mão

Que Cristo preparou pra ti.

Deus é o meu patrão
Eu sou um índio campeiro

Hora do Mate
Letra: Márcia Rodrigues
Música: Márcia Rodrigues

Fogo aceso com lenha de acácia
Que estrala as brasas do meu coração
Num mate chinchado de amor esperança
As brasas acesas no fogo de chão

Assim confio em Deus criador
Que deu ao mundo teu filho amado
Peleou na cruz por todos os tauras
Salvando as almas dos desgarrados

Na hora do mate a gente encilha
Pensamentos, tenências xucras campeiras
Na hora do mate a alma se aquieta
Na presença de Deus com a Virgem Maria

A alma se acalma no sorvo do mate
Jojado de amor, ternura, esperança
É a aliança campeira que chincha a alma
No pala de bênçãos, na raiz missioneira

Santo protetor
Letra: Geração Z, Artur e Mariana
Música: Geração Z, Artur e Mariana

Como dizia São Boaventura

Pros enfermos abençoar

Não basta o trabalho sem a piedade

Então meus amigos

A ciência sem a caridade

Vamos todos juntos rezar

A inteligência sem a humidade

E a todos os enfermeiros

E nada seria de nós,

Abençoar.

Sem os profissionais da saúde!
São Camilo esqueceu suas dores
Essa história é muito linda

De uma ferida no peito do pé direito

E o povo precisa saber

Para seguir na sua missão

São Camilo o santo protetor

E assim como ele fez,

que escolheu aos enfermos atender

Os enfermeiros se erguem todos os
dias,

Ele fez do amor ao próximo

Carregando feridas no corpo, alma e
coração

A sua bela profissão

Seguindo firmes no seu juramento

Com muito cuidado e zelo

De servir, e ajudar a toda a população

Ouviu o chamado de Deus
Tocar em seu coração

Refrão

Então meus amigos

Salve São Camilo! Salve o Santo
Protetor!

Vamos todos juntos rezar
São Camilo estende as mãos

O mundo que eu quero
Letra: Alberi Lamberty
Música: Emerson Martins

Eu quero um mundo, mais feliz e mais
humano,

Eu quero um mundo, sem o tal
feminicídio,

Mais liberto dos tiranos, repleto de
segurança…

Sem incêndios, suicídios, sem os
pavores da guerra…

Que a alegria seja a melhor conquista

Uma vivenda, sem ganâncias ou cobiça,

E que o futuro exista nos olhares das
crianças…

Onde impere a tal justiça, nos quatro
cantos da terra.

Eu quero um mundo, sem a fome e a
violência,

Eu quero um mundo onde todos são
irmãos,

Repontando a decadência, premiando
boas ações…

Onde o pobre e o sultão, não maltratem
a natureza…

Onde os valores não se julguem por
dinheiro,

Povo educado, consciente e caridoso

E que o rico e o obreiro, tenham Deus
nos corações.

Eu quero um mundo, sem orgulho e
sem maldade
E que a enfermidade seja morta pela
ciência…
Que a humanidade siga os passos de
Jesus
Que olhe para a cruz , que supre suas
carências

Que ao jovem e ao idoso, não lhes falte
pão na mesa

Quantas contas tem o terço?
Letra: Paulo Ricardo Costa
Música: Paulo Ricardo Costa

Quantas contas tem o terço?
A mostrar-me o caminho
São teus passos que hoje sigo
Haja flores ou espinhos

Um altar ergui no rancho
Pra poder falar contigo
Na clausura do silêncio
Encontrei-me em teu abrigo

Ave-Maria, em devoção ao teu nome
Ave-Maria, rogai por nós ao Senhor

Uma vela pequenina
A iluminar o meu altar
Em teu manto azul anil
Me aconchego em teu olhar

Com simplicidade infinda
Minhas mãos levanto aos céus
Cada conta é mais um passo
Sou teu servo mais fiel

Como não amar o amor
Letra: Carla Grassiel Lopes Meyer
Música: Marcos da Silveira Martins

Pela manhã desperta em mim a alegria

Todo alimento a nutrir e sustentar

de ser amado junto ao pão que
compartilha

Destes o teu filho junto a cruz a nos
salvar

Tu cuidas de mim Senhor!

Como não amar o amor?

Teus são meus passos nesta longa
caminhada
Tu és presente ao meu lado na jornada

Me santifica em minha vida óh Mãe
Maria

Como não amar o amor?

Tua presença é doação e alegria
Nos livra de todo mal.

O arco-íris que pintou para alegrar

Entrego a ti toda a graça e o louvor

Criou os pássaros com o mais belo
cantar

Lava o pecado, intercede ao meu Senhor
Como não amar o amor?

Na água e no sal sabor
Me tranquiliza em cada novo
amanhecer
A chuva lava todo o pranto do meu ser
Como não amar o Amor?

Como não amar o amor? (4x)

O Sol descansa quando chega o
entardecer
Em meu descanso é hora de agradecer
Por cada momento meu

Como não amar o amor (4x)

Porque Vim
Letra: J. Machado
Música: J. Machado

Fala com Pai, fala por mim, fala Jesus
Que prá me libertar eu vim

Vim de onde a injustiça,
a maldade e a cobiça,

Vim com sinceridade

parece não ter fim.

em busca da verdade

Vim das torpezas da alma

que esclareça prá mim

Sem rumo e sem calma

A grande sabedoria

Foi de lá que eu vim

que Jesus anuncia

Vim de um mundo tristonho

Foi prá isso que vim

escuro e medonho

Vim para pedir perdão

que criei prá mim

Junto a esse povo irmão

Dos vendavais do pecado,

Que hoje ora por mim

fugindo desesperado
foi de lá que vim

A Jesus quero louvar
E minha alma salvar

Refrão

Foi pra isso que vim.

No Galpão interior
Letra: Marcelo Bragança
Música: Paulo Ricardo Costa

Quando tu entras no rancho

Me levanta, sou teu filho

No galpão interior

Caminha sempre ao meu lado

Me clareiam os sentimentos

Me mostra sempre a verdade

e me brota a flor do amor

Fica em mim eternizado

Quando escuto a tua voz

E nas minhas orações

Doce e leve murmurando

Encontro sempre guarida

Me enche a alma de paz

Pelo a tua proteção

E pra ti sigo cantando

Pra os dias duros de lida

Meu pai, minha fortaleza

E no fim de cada dia

De ternura e mansidão

Eu me sinto agradecido

Nas dores e angústias

E me deito sempre em paz

Me traz a paz ao coração

Por mais um dia vencido

Cristo quer te ajudar
Letra: Cláudia Kubiaki dos Santos
Música: Cláudia Kubiaki dos Santos

Sabe esses momentos em que o
mundo parece parar,

Nada se resolve, tudo faz chorar,

E pequenas coisas são monstros
gigantes, a nos assustar.

Sabe quando os olhos ficam cegos
diante da luz,

Sabe quando os sonhos não se
deixam virar realidade,

Quando a gente insiste em se afastar
da cruz,

Quando a mentira é maior que a
verdade

E não se dá conta do maior exemplo

E a gente parece estar sendo
arrastado pela tempestade.

Vai, levanta a cabeça e luta contra o
mal,
Não deixa a vida passar.
Dobra o joelho e te entrega,m
Pois Cristo quer te ajudar…
Ele não perde batalha!
Busca nEle a resposta que Ele nunca
falha!

Sabe quanto as ilusões do mundo nos
tiram do chão,
Transformando em pedra nosso
coração,
E nos afastando cada dia mais um
pouco do nosso irmão

que nos deu Jesus
Refrão
Sabe quando o peso do fardo parece
aumentar,
Quando a gente insiste em não
perdoar,
E o vazio no peito nos tira o direito de
voltar a amar.

Sabe quando a gente bate pé e diz que
sabe mais.
Brigamos pra termos direitos iguais,
E semeando guerra, vivemos à espera
de colher a paz.

Refrão 2x

Outros Caminhos
Letra: Thiago Costa
Música: Marcos Pehl

Outros caminhos, senão estes, quais
serão
Por onde a alma livrará seus
desalentos
Onde acharei pureza, enfim, ao
coração?
Em qual rincão escutarei a voz dos
ventos?

Cruzam os dias, com silêncios de hora
e tanto…
E o tempo vago mais indaga o que há
por vir;
Em qual estrada encontro o fim dos
meus quebrantos?
Qual será mesmo a razão de existir?

Quanta amargura e solidão cercando
o mundo!
Quanto remorso e quanto medo antes
de amar!
Será o afeto um lugar posto em algum
fundo

Aonde o homem nunca mais soube
chegar?

E o ventre frio da terra mãe sente
saudades
De cada filho que este tempo
desgarrou:
Pelos espelhos, sobram luzes à
vaidade
Quando a verdade míngua a sobra que
a tomou.

Outros caminhos, senão estes, quais
serão?
… se as almas claras já são ciscos de
lembrança!
Fugaz é a vida - como um sopro junto
às mãos E a fé consola que não perde a
esperança

Rogai por nós
Letra: João Pokorski
Música: João Pokorski

Faz-me entender tantos sonhos esquecidos
Tanta gente a sofrer sem ter o pão
Filhos teus, meus irmãos, por aí…
Resta a fé que mantém o pulsar dos corações

No entrelace das mãos, silêncio!
A buscar o abrigo no teu véu
Consolai, pela dor do teu Filho,
Tu que és Mãe e Porta do Céu.

Santa Maria, Mãe de Deus
Conduz na estrada os filhos teus
Ave-Maria, Ave-Maria…

Que nossa fé não seja folha ao vento
Contigo suporte o peso da dor
De joelhos, também, aos pés da cruz
Queremos entender os caminhos do amor

No entrelace das mãos, esperança!
Encontra abrigo no teu véu
Mostrai-nos o amor do Teu Filho,
Tu que és Mãe e Porta do Céu

Vida e Sentido
Letra: João Pokorski
Música: João Pokorski

Gastei casco e estrada

A face, suando a busca

Fio das horas consumido

O silêncio ecoando adentro

Repontei noites, auroras

Os passos ganhando a estrada

Para encontrar o sentido

Para encontrar seu recentro

De que valeria ter vivido

Pela exigência da escolha

E ter ganhado o mundo

De tudo que me desfiz

Se eu, por um segundo,

Brotou um novo ser

Tivesse Te esquecido?

Desde a copa até a raiz

Suspiro, além do cansaço

O que nos suprime a calma

Sede, além do frescor

A terra também destrói

Lágrimas, anseio d’alma

Para eternidade é a alma

Olhos, espelhando clamor

Onde o tempo não corrói!

