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A mais digna romaria se faz nas estradas
da vida espiritual com passos firmes de fé e
esperança
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INTRODUÇÃO

C

aríssimos peregrinos, rumo ao Santuário Nacional de
Aparecida, estado de SP, 2022. Neste ano temos um motivo
muito especial para participarmos da 2ª Romaria Nacional do
Movimento de Cursilhos de Cristandade. Estamos celebrando 60
anos de existência do MCC no Brasil.
Agradecemos aos iniciadores que na Semana Santa do ano de
1962, semearam o primeiro cursilho, nas terras brasileira, Diocese de
Campinas, cidade de Valinhos, estado de SP.
O MCC nasce na década de 40 pela ação do Espírito Santo que
ilumina um grupo de pessoas as quais buscavam uma forma para
evangelização de um mundo que estava literalmente, de costas
para Deus.
Neste grupo de iniciadores do Movimento, destacaram-se leigos,
orientados por Eduardo Bonnín Aguiló e entre os sacerdotes podemos
citar Dom Sebastián Gayá Aguilera, D. Juan Capó Bosch, e com eles o
então Bispo de Maiorca Dom Juan Hervás Benet. Essas pessoas, que
compartilhavam uma mesma mentalidade começaram a trabalhar
com o propósito de estruturar um método que pudesse tornar
os homens mais cristãos. A estruturação do método caminhou
por objetivos ou finalidades que se encarnaram na pedagogia do
cursilho atual:
a) Tornar possível um encontro pessoal com Cristo, que começa
com o encontro consigo mesmo e se completa com o encontro com
os outros.
b) Promover o início de um processo de conversão comunitária
consciente, crescente e compartilhada.
c) Despertar o sentido de comunidade através da experiência da
amizade.
d) Motivar a responsabilidade cristã em seus próprios ambientes.
Nas palavras de São João Paulo II, o cursilho é “Um instrumento
suscitado por Deus para o anúncio do Evangelho em nosso tempo.”
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E neste ano de 2022 o MCC está ressurgindo com muita esperança
pós pandemia, onde contabilizamos perdas insubstituíveis de
familiares e amigos.
Mas, felizmente o retorno dos cursilhos começa a ser realidade nas
180 dioceses cursilhistas do Brasil.
E nessa peregrinação
à Aparecida, vamos entronizar o
propósito de agradecer pelo Dom da vida e pelos nossos talentos
recebidos pela benevolência Divina. Façamos uma viagem em clima
orante, agradecendo e também suplicando pela perpetuação do
nosso MCC.
Este livreto foi pensado como instrumento de oração e louvor
durante a peregrinação, podendo ser impresso no formato de ½ folha
A4, por página ou então mantendo-o como arquivo digital, no seu
próprio celular.
Rogamos a mãe Aparecida pela proteção nas estradas e que
todos cheguem e retornem em segurança e abastecidos na fé.
Estamos celebrando o Jubileu de Diamante do MCC no Brasil e
você precisa fazer parte deste momento histórico.
Boa viagem a todos vocês peregrinos (romeiros cursilhistas) MCC.
Decolores e Viva a Vida!

Adair J. Batista

Coordenador Nacional do MCC do Brasil
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JUBILEU DE DIAMANTE
2ª ROMARIA NACIONAL MCC
JUNTOS NAS MESMAS ESTRADAS

D

esde tempos remotos o homem vive procurando formas de sair
de si mesmo para encontrar a felicidade. Esta busca desesperada
da felicidade e da auto - realização tem levado a humanidade a se
distanciar do Princípio fundamental de todas as coisas: Deus criador.
Quando a criatura se distancia do seu criador, nas mais variadas
formas de pecado que podemos cometer, nasce uma forma de
insatisfação profunda no coração do homem. O pecado por natureza
gera tristeza, ou como diz São Paulo: “O salário do pecado é a morte”.
Peregrinar significa: entrar em si mesmo e para que isso
aconteça precisamos desprender do mundo e daquilo que nós
buscamos nele como segurança. Este é o verdadeiro caminho, sair
do profano para buscar o sagrado. Isso muitas vezes acontece,
quando dispomos de tempo para uma profunda reflexão em
longas caminhadas e romarias. Esvaziar-se do mundo, sair do
pecado para encontrar-se com o dom da Santidade. Olhando
para dentro de si mesmo podemos encontrar Deus, “Enquanto
te buscava nas realidades externas nunca te encontrei,
porque era dentro de mim que Tu estavas” (Santo Agostinho).
A igreja sempre se encontrou nas estradas. Deus disse a Abraão:
“Sai da tua terra, e da tua parentela e vai para onde te mostrarei”
(Gn 12,1). Em Jesus Cristo encontramos o verdadeiro modelo de
anúncio da Boa Notícia itinerante. Os encontros de Jesus Cristo
com pessoas necessitadas quase sempre aconteceram pelas
estradas: Zaqueu, Samaritana, leprosos, cegos, aleijados, viúvas, etc.
O MCC nasce por Graça de Deus e pela inspiração do Espírito
Santo, na década de 40 do século passado para atender a uma
necessidade da Igreja, como fruto de uma longa caminhada
e da reflexão de um grupo de peregrinos ao Santuário de
Santiago de Campostela na Espanha. Este movimento tem
como patrono um grande anunciador do Evangelho, missionário
e modelo de uma Igreja em saída, São Paulo apostolo.
Neste ano, o MCC do Brasil, terá a alegria de viver essa graça da
SAÍDA para favorecer este encontro consigo mesmo e com Cristo,
60 anos tornando homens e mulheres anunciadores do Evangelho
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dirigindo-se à casa da Mãe de Nosso Senhor e Salvador, Basílica
Santuário Nacional de Aparecida.
Nesta data teremos caravanas de cursilhistas dos quatro cantos
do Brasil, encontrando-se para louvar a padroeira do Brasil e São
Paulo apóstolo, patrono do MCC.
Roguemos à Virgem Maria que nos ajude a viver este momento
com verdadeiro espírito de peregrino (estrangeiro), isto é, como
aquele que não tem pretensão nenhuma, a não ser de quem precisa
de ajuda e deseja mudança em sua vida.
Que o Senhor nos permita sentir as mesmas emoções provocadas
pelo ENCONTRO de Isabel e João Batista com Maria e o seu filho
Jesus Cristo que SAÍRAM enfrentando as mais variadas formas
de dificuldades para realizar esta visita, que produziu frutos de
FELICIDADE e de VIDA.

Pe. José Roberto Ferrarri

Assessor Eclesiástico Nacional - GEN
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AOS JOVENS CURSILHISTAS

A

mados Jovens Cursilhistas do Brasil. A Vocês me dirijo com o
sincero desejo de saúde, paz e muita esperança. Sim! Muitas
esperanças, porque quando olhamos para vocês olhamos para a
Igreja do presente que já produz frutos saborosos para a Igreja do
amanhã. Não podem se esquecer da força, do protagonismo da
importância que vocês jovens têm na missão desse Movimento
Eclesial ( MCC ) que é evangelizar os ambientes com alegria,
comunhão e participação e ao mesmo tempo suscitar no coração
da juventude pelo testemunho de vida e da alegria que jorra da
experiência pessoal de Jesus Cristo em suas vidas, que vale a pena
ter fé, viver com esperança e alegria, sobretudo, em um mundo que
tenta distanciar a juventude da sua força, da sua alegria e da fé que
os torna sinais concretos de que um novo mundo, um novo caminho
é possível.
Não podemos esquecer como o Espírito Santo suscitou o Carisma
do MCC para que fosse na Igreja e no mundo um instrumento de
evangelização cuja força é a alegria do encontro verdadeiro com
Cristo. Naquele significativo momento nas décadas de 30 e 40, onde
experimentavam um singular contexto político, econômico e social o
que nada se difere do momento em que vivemos na história, coube
a iniciativa da juventude da Diocese de Palma de Maiorca (Ilha de
Maiorca, na Espanha), encorajada por seus assistentes eclesiásticos
e por seu Bispo, Dom Juan Hervás a mostrarem ao mundo que diante
da fé, da alegria dos jovens unidos ao Senhor por meio da Igreja um
Movimento que nascia para Evangelizar, para ser sinal de amor aos
irmãos evangelizando e aproximando os corações desolados pelas
desesperança a acreditar que um novo mundo, uma nova sociedade
e uma nova vida seria possível.
E hoje em pleno século XXI em uma mudança de época, diante
de tantos desafios vocês são chamados a continuarem sendo
esse sinal de fé, compromisso com Cristo e esperança tanto para a
juventude quanto para o mundo da pós-modernidade. Despertem
amados Jovens Cursilhistas, Cristo vos chama e conta com vocês.
A missão sempre continua e não podemos desanimar pois não
estamos sozinhos: o próprio Cristo caminha conosco. Busquem essa
força e esperança que trazem dentro dos vossos corações e digam
ao Cristo: EU ESTOU AQUI! CONTA COMIGO SENHOR!
60 anos tornando homens e mulheres anunciadores do Evangelho
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Avante é hora de retomar a caminha após um tempo (Pandemia)
tão exigente. É hora de unidade, de fé e de ação sem deixar ninguém
para trás. O caminho com os desafios desse tempo espera pela força
e esperança de vocês! Gritem com o coração amada juventude,
respondam com a alma ao Senhor : estamos prontos para missão,
para seguir com amor e alegria! Não se esqueçam o mundo precisa
de vocês!

Pe. Wagner Luís Gomes

Vice-assessor Eclesiástico Nacional - GEN
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ORAÇÃO DO ANO JUBILAR

Ó

Senhor, Doador de todos os dons. Nesta tão importante data
para o MCC do Brasil, queremos, a exemplo da meditação que
nos foi proposta na Noite de Entrada do nosso Cursilho, retomar a ideia
dos “três olhares” de Jesus com os quais pudemos nos identificar,
e, a partir de nossa própria vivência, olhar em três direções: para o
passado, para o presente e para o futuro.
Fazei com que, lembrando nossos primeiros passos, lancemos
um olhar para o passado de quem teve Fé no anúncio e buscou
encontrar-se consigo mesmo para abrir-se à conversão.
Fazei com que o presente nos mostre os passos que damos, as
dificuldades claras e as escondidas que devemos enfrentar, e acene
com as conquistas que nos competem na construção do vosso Reino
aqui e agora. Assim, ó Senhor, ajudai-nos a viver este momento de
tantos desafios como quem vive de Esperança pois encontrou Cristo
que é Caminho, Verdade e Vida.
Fazei com que abramos os olhos para o futuro que nos interroga
sobre os passos a dar, as dificuldades ainda desconhecidas e nos
permita vislumbrar a colheita de tão longa semeadura. Numa “Igreja
em saída”, o futuro merece um olhar de Amor, pois ele é o alento
indispensável para os que decidem seguir os passos de Jesus,
sempre fiéis ao carisma do nosso Movimento.
Agradecemos a vós, ó Pai criador, ao Filho Redentor e ao Espírito
Santo consolador, por nos permitir chegar até aqui. E pelas mãos de
nossa querida Mãe Aparecida, entregamos à Santíssima Trindade
nossa promessa de perseverança e fidelidade.
AMÉM!

Pe. José Gilberto Beraldo
Equipe Sacerdotal - GEN
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1. Oração do Cursilhista
Ó Divino Jesus Cristo, diante
de Ti; quero pedir perdão pelas
minhas fraquezas.
Com o Teu perdão, quero ser
inteiramente Teu para VER com
os olho do Teu coração, Para
JULGAR à luz da Tua palavra: o
Evangelho, para AGIR em favor
dos mais sofridos.
Quero, Senhor, neste dia e
para sempre, ser imitador de
São Paulo, evangelizando todos
os ambientes.
Ó Senhor Jesus Cristo, que
meu cursilho sirva para minha
vida toda, e que eu possa, em
meu Pós-Cursilho, viver todos
os dias o tripé do cristão: a
Oração, o estudo e a ação
transformadora.
Faz-me,
Senhor,
um
responsável ativo.
Que
eu
possa,
evangelizando,
produzir muitos frutos, e que
eu permaneça em Ti, minha
Videira. Que eu seja, Senhor,
uma ovelha entre os lobos, mas
simples como um pássaro, pois
o servo não é maior que seu
Senhor.
Cristo, que dissestes: „Tende
confiança,
pois
venci
o
Mundo!“, dá-me confiança, fé e
sabedoria para eu possa vencer
este mundo de desencontros.
Junto com Maria, sejamos
fiéis peregrinos e responsáveis
pelo Movimento de Cursilhos,
Trabalhando pelo Reino de
Deus. Tu que vives e reinas,
pelos séculos dos séculos.
Amém.

2. Oração do Peregrino 1
Frei Clemente Kesselmeier, OFM

Senhor, Deus, Pai de infinita
ternura, estamos sempre a
caminho. No tempo nossa
vocação e escalar a montanha
da vida com fé, coragem e
amor.
Sabemos que não andamos
sozinhos.
Uma
multidão
caminha conosco motivada
pela sede de felicidade, pela
busca de vinho e pão.
Sentimos a tua presença
amiga em todos os passos da
jornada. Com tua força, Senhor,
venceremos todos os abismos.
Na tua luz, contemplaremos
a beleza das flores, a grandeza
das florestas, as maravilhas do
nascer e do por-do-sol.
Que nossa caminhada seja
um canto de gratidão, um
poema de amor, uma fonte num
dia quente para saciar a sede
de nossos irmãos e infundir nova
coragem e alegria e perseverar
no caminho até alcançar o
cume da plenitude no eterno
encontro contigo, senhor.
Amém.

3. Oração do Peregrino 2
Ó Deus, que tiraste teu servo
Abraão da cidade de Ur, dos
caldeus, o protegendo em todas
as suas peregrinações, e que
foste o guia do povo hebreu,
através do deserto, pedimos
que protejas estes teus filhos
(ou servidores) que, por amor
ao teu nome, peregrinam a
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Santiago de Compostela.
Sê para nós o companheiro
nas caminhadas, guia nas
encruzilhadas,
alento
no
cansaço, defesa frente aos
perigos, albergue no Caminho,
sombra no calor, luz na
escuridão, consolo no desalento
e a firmeza em seus propósitos,
para que, pela Tua mão,
cheguem incólumes ao término
do Caminho e, enriquecidos
de graças e virtudes, retornem
ilesos para suas casas, cheios
de saudável e eterna alegria e
paz.
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Amém.

4. Oração do Peregrino 3
Para os montes levanto
os olhos: De onde me virá o
socorro?
O meu socorro virá do Senhor,
Criador do céu e da terra Ele
fará com que meus pés sejam
firmes; Há de zelar e vigiar-me.
Não dormirá aquele que me
guarda.
O Senhor é meu abrigo,
sempre a meu lado. De dia, o
sol me fará bem, À noite o sono
me reconfortará. O Senhor me
resguardará de todo o mal.
Ele velará sobre minha alma,
Guardará meus passos agora e
sempre.

5. Oração a São Pedro
Ó glorioso São Pedro, Príncipe
dos Apóstolos, a quem o SENHOR
JESUS escolheu para ser o
fundamento da Igreja, entregou
as chaves do Reino dos Céus
e constituiu Pastor universal
dos fiéis, queremos ser sempre
vossos súditos e filhos.
Confiantes na Palavra do
SENHOR, que vos concedeu o
encargo de confirmar os irmãos
na fé, nos conceda a graça
de, diante da diversidade das
opiniões dos homens, saber
professar com firmeza a nossa
fé em CRISTO, FILHO de DEUS, e
permanecer naquele fervoroso
amor a JESUS, que por três
vezes proclamastes após a
ressurreição.
Fazei que sejamos fiéis aos
ensinamentos do evangelho, a
fim de permanecermos unidos
no rebanho do SENHOR, sob a
vossa guarda, e no amor ao
Santo Padre, o Papa, vosso
legítimo sucessor, a fim de
que, após o tempo desta vida,
possamos nos unir para sempre
à Igreja triunfante no céu.
Amém.

Amém.
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6. Oração a São Paulo 1
Ó São Paulo, tu disseste: Fizme tudo para todos, para levar
a todos os povos a Boa Nova
da Salvação, desperta em mim
esse ardente desejo missionário!
Dá-me a coragem de lançarme para frente, com renovado
ardor e entrega total a Jesus
Cristo, que é o Caminho, a
Verdade e a Vida.
Intercede por mim, ó grande
Apóstolo Paulo, para que
seguindo teu exemplo, eu possa
dizer: Já não sou mais eu que
vivo, pois é Cristo que vive em
mim!
Faz de mim um(a) grande
apóstolo(a)
e
irradiador(a)
do Mestre Divino através de
minha
vida,
usando
com
amor e fé todos os meios de
comunicação.
Confio em ti, ó Santo Apóstolo
Paulo.
Amém.

7. Oração a São Paulo 2
Ó glorioso e grande apóstolo
São Paulo, mestre dos gentios,
corajoso, seguidor de Cristo,
destemido
evangelizador,
fundador de comunidades, dainos este espírito de apóstolo de
vosso Mestre Jesus, a fim de que
possamos dizer a todos - “Já
não sou eu quem vivo, mas é o
Cristo que vive em mim”.
Iluminai a todos os povos com
a luz do Evangelho, que com
tanto amor testemunhastes,
procurando
estabelecer
no

mundo, o Reino da justiça e de
amor do vosso Mestre. Suscitai
muitas vocações missionárias,
que a vosso exemplo, levam
Cristo a todos os povos.
São Paulo apóstolo, rogai por
nós.
Amém.

8. Oração a São Paulo 3
Joana T. Puntel

Paulo, CHAMADO por Deus
para comunicar o Evangelho de
Jesus Cristo, rogai por nós!
Paulo RESPOSTA ao dom de
Deus para cumprir o projeto do
Pai, rogai por nós!
Paulo, ESCOLHIDO para ser
morada do amor de Jesus
Cristo, rogai por nós!
Paulo, EXEMPLO VIVO de
docilidade ao Espírito Santo,
rogai por nós!
Paulo
COMPREENSÃO
das
culturas existentes no seu
tempo, rogai por nós!
Paulo,
INICIADOR
das
comunidades
cristãs
no
ambiente pagão, rogai por nós!
Paulo, CORAGEM na abertura
de novos caminhos e horizontes
universais, rogai por nós!
Paulo,
PROMOTOR
da
expansão do cristianismo, rogai
por nós!
Paulo SENSÍVEL às pessoas, às
realidades socioculturais, rogai
por nós!
Paulo, MODELO MISSIONÁRIO
para a evangelização do mundo
atual, rogai por nós!
Paulo,
EVANGELIZADOR
convicto
de
Jesus
Cristo,
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Crucificado e Ressuscitado,
rogai por nós!
Paulo, NOVA CRIATURA EM
CRISTO, para o benefício dos
irmãos, rogai por nós!
Paulo, ATLETA que, na fé,
vence os conflitos e desafios da
missão, rogai por nós!
PAULO, intercede por nós,
pelo mundo da comunicação.
Concede à Igreja de Jesus Cristo
um novo vigor missionário.
Audácia
para
responder
com amor e competência às
necessidades das pessoas do
nosso tempo. Concede-nos a
abertura de mente, a convicção
da fé no viver e anunciar o
Evangelho.
PAULO,
leva-nos
pelos
caminhos
da
sabedoria
e do diálogo decisivo e
transparente, no areópago da
Comunicação.
Conduze-nos
pelas vias saudáveis das novas
tecnologias da comunicação,
que geram novas relações nos
comportamentos das pessoas.
Ensina-nos a estar presente
nos espaços públicos, com
pastorais
adequadas,
sem
abdicar da identidade cristã.
PAULO, ensina-nos a sermos
discípulos e missionários de
Jesus Cristo, no mundo da
comunicação, compreendendo,
vivendo e influindo eticamente
na construção da cultura
midiática atual, proclamando
que somente Jesus é o
CAMINHO, a VERDADE e a VIDA!
Amém.
16

9. Oração à Família
Papa Francisco

Jesus, Maria e José, em Vós,
contemplamos o esplendor
do verdadeiro amor, a Vós,
com confiança, nos dirigimos.
Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas
famílias lugares de comunhão
e cenáculos de oração, escolas
autênticas do Evangelho e
pequenas Igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais se faça,
nas
famílias,
experiência
de
violência,
egoísmo
e
divisão: quem ficou ferido
ou escandalizado depressa
conheça consolação e cura.
Sagrada
Família
de
Nazaré, desperte em todos a
consciência do caráter sagrado
e inviolável da família e sua
beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José, escutai,
atendei a nossa súplica.
Amém.

10. Oração à Família 2

Papa Bento XVI – Oração do V Encontro
Mundial das Famílias

Oh, Deus, que na Sagrada
Família nos deixastes um
modelo perfeito de vida familiar
vivida na fé e na obediência
de Vossa vontade. Ajudai-nos
a ser exemplo de fé e amor
aos
Vossos
mandamentos.
Socorrei-nos na nossa missão
de transmitir a fé aos nossos
filhos. Abri seu coração para
que cresça neles a semente da
2ª Romaria Nacional e Ultreya Jubilar

fé que receberam no batismo.
Fortalecei a fé dos nossos
jovens, para que cresçam
no conhecimento de Jesus.
Aumentai
o
amor
e
a
fidelidade em todos os casais,
especialmente naqueles que
passam por momentos de
sofrimento
ou
dificuldade.
Unidos com José e Maria,
pedimo-Vos por Jesus Cristo
vosso Filho, nosso Senhor.
Amém.

11. Oração à Família 3
Senhor, nós vos louvamos pela
nossa família e agradecemos a
vossa presença em nosso lar.
Iluminai-nos
para
que
sejamos capazes de assumir
nosso compromisso de fé na
Igreja e de participar da vida de
nossa comunidade.
Ensinai-nos a viver a vossa
palavra e o Vosso mandamento
de Amor, a exemplo da FAMÍLIA
DE NAZARÉ.
Concedei-nos a capacidade
de compreendermos nossas
diferenças de idade, de sexo,
de caráter, para nos ajudarmos
mutuamente,
perdoarmos
nossos erros e vivermos em
harmonia.
Dai-nos,
Senhor,
saúde,
trabalho e um lar onde
possamos viver felizes.
Ensinai-nos
a
partilhar
o que temos com os mais
necessitados e empobrecidos, e
dai-nos a graça de aceitar com
fé e serenidade a doença e a

morte quando se aproximem de
nossa família.
Ajudai-nos
a
respeitar
e
incentivar a vocação de nossos
filhos quando quiserdes chamar
a Vosso serviço.
Que em nossa família reine
a confiança, a fidelidade, o
respeito mútuo, para que o
amor se fortifique e nos una
cada vez mais.
Permanecei em nossa família,
Senhor, e abençoai nosso lar
hoje e sempre.
Amém.

12. Oração de proteção à
família

Ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo.

Senhor Jesus Cristo, eu (nome
completo) coloco a minha casa,
minha família (coloque o 1º nome
de cada familiar) todos os que
moram comigo, sob a proteção
do vosso Sangue Precioso.
Protegei
esta
casa
de
assaltos, incêndios, violência,
calúnia, difamação, maldição,
mau olhado e de todo mal.
Qualquer pessoa que tenha
má intenção, maldade não
consiga
permanecer
nesta
casa nem passe por esta porta,
em que entronizo esta oração.
E assim como lemos no livro
do Êxodo capítulo 12, quando
o Senhor protegeu as casas
dos israelitas, que minha casa,
por meio desta oração de
proteção, seja marcada com
o Sangue do Senhor Jesus
Cristo, sinal de proteção contra
todo e qualquer tipo de flagelo.
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Invoco a intercessão especial
da Virgem Maria e de São Miguel
Arcanjo
confirmando
esta
oração.
Enfim, esta porta toda minha
casa, sejam selada, marcadas e
protegidas no Sangue libertador
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.

13. Consagração da família
à Nossa Senhora
Ó Virgem Imaculada, nós vos
consagramos hoje o nosso lar e
todos os que nele habitam.
Que a nossa casa seja como a
de Nazaré, uma morada de paz
e de felicidade na prática da
caridade no pleno abandono à
Divina Providência.
Sede o nosso modelo, ó Maria,
regrai nossos pensamentos,
nossos atos e toda a nossa vida.
É bem medíocre o tributo do
nosso amor, mas vós aceitareis,
pelo menos, a homenagem de
nossa boa vontade.
3x Ave Maria
Ó Maria, concebida sem
pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
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14. Ladainha de Nossa
Senhora Aparecida
Senhor, tende piedade de nós.
(Repete-se)
Jesus Cristo, tende piedade
de nós. (Repete-se)
Senhor, tende piedade de nós.
(Repete-se)
Jesus
Cristo,
ouvi-nos.
(Repete-se)
Jesus Cristo, atendei-nos.
(Repete-se)
Pai celeste que sois Deus,
tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que
sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois
um só Deus, tende piedade de
nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por
nós.
Santa Virgem das Virgens,
rogai por nós.
Mãe de Jesus Cristo, rogai por
nós.
Mãe da divina graça, rogai por
nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós.
Mãe imaculada, rogai por nós.
Mãe intacta, rogai por nós.
Mãe amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós.
Mãe do bom conselho, rogai
por nós.
Mãe do Criador, rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por
nós.
Mãe da Igreja, rogai por nós.
Virgem prudentíssima, rogai
por nós.
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Virgem venerável, rogai por
nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por
nós.
Virgem clemente, rogai por
nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Espelho de justiça, rogai por
nós.
Sede de sabedoria, rogai por
nós.
Causa da nossa alegria, rogai
por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção,
rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós.
Torre de David, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por
nós.
Saúde dos enfermos, rogai por
nós.
Refúgio dos pecadores, rogai
por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai
por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por
nós.
Rainha dos anjos, rogai por
nós.
Rainha dos patriarcas, rogai
por nós.
Rainha dos profetas, rogai por
nós.
Rainha dos apóstolos, rogai
por nós.
Rainha dos mártires, rogai por
nós.
Rainha dos confessores, rogai

por nós.
Rainha das virgens, rogai por
nós.
Rainha de todos os santos,
rogai por nós.
Rainha
concebida
sem
pecado original, rogai por nós.
Rainha elevada ao céu em
corpo e alma, rogai por nós.
Rainha
do
sacratíssimo
Rosário, rogai por nós.
Rainha da paz, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os
pecados do mundo, perdoainos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os
pecados do mundo, ouvi-nos
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais
os pecados do mundo, tende
piedade de nós.
Rogai por nós, Santa Mãe de
Deus,
Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.
Oremos.
Senhor
Deus,
nós
Vos
suplicamos que concedais
aos vossos servos perpétua
saúde de alma e de corpo;
e
que,
pela
gloriosa
intercessão
da
bemaventurada
sempre
Virgem
Maria,
sejamos livres da presente
tristeza
e gozemos da eterna alegria.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
Rezar 1 Pai Nosso, 3 AveMarias e 1 Glória
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15. Oração Divino Salvador
Divino Salvador, bendigo todas
nossas obras, recompensai de
uma maneira digna de Vós a
todos os que trabalham por
vossa Glória, concedei a paz e
a vida eterna a nossos irmãos
mortos.
Concedei também a vossos
operários as graças que lhes são
necessárias para a conversão
dos pecadores, santificação
dos justos e aumento de vossa
cristã Família, a fim de que
sejais conhecido e glorificado
por todas as criaturas com
Maria e José, e reinais em todos
os Corações agora e sempre,
Oh!
Vós que viveis e reinais com
Deus Pai, em unidade do Espírito
Santo, por todos os séculos.
Amém.

16. Oração Mariana 1
Mãe de Cristo, da Igreja e
dos homens! Dai-me fé para
aderir ao Cristo, vosso filho e
meu irmão. Quero, como Vós,
estar ao pé da Cruz dos que
sofrem, levando-lhes o consolo
da palavra de vosso Filho, o
conforto do Amor de Cristo, meu
irmão.
Mãe de Cristo, Mãe dos
homens, minha Mãe! Ajudaime em minhas lutas e em
meus trabalhos. Ajudai-me a
ser filho de Deus, consciente
do dom infinito da Graça. Que
seja ela crescente em mim e
20

comunicante aos meus irmãos,
de modo que todos sejamos,
na Igreja, o Cristo, vosso Filho,
Salvador da humanidade.
Amém.

17. Oração Mariana 2
Lembrai-vos | São Bernardo

Lembrai-vos,
ó
piíssima
Virgem Maria, que nunca se
ouviu dizer que algum daqueles
que têm recorrido à vossa
proteção, implorado a vossa
assistência, e reclamado o
vosso socorro, fosse por Vós
desamparado.
Animado eu, pois, com igual
confiança, a Vós, ó Virgem
entre todas singular, como à
Mãe recorro, de Vós me valho e,
gemendo sob o peso dos meus
pecados, me prostro a vossos
pés.
Não rejeiteis as minhas
súplicas, ó Mãe do Verbo de
Deus humanado, mas dignaiVos de as ouvir propícia, e de me
alcançar o que vos rogo.
Amém.

18. Oração Mariana 3
À Nossa Senhora Aparecida

Virgem puríssima, concebida
sem pecado, e desde aquele
primeiro instante toda bela e
sem mancha, gloriosa Maria,
cheia de graça, Mãe de meu
Deus, Rainha dos anjos e
dos homens: eu vos saúdo
humildemente como Mãe do
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meu Salvador, que com aquela
estima, respeito e submissão,
com que vos tratava, me
ensinou quais sejam as honras
e a veneração que eu devo
prestar-vos;
dignai-vos,
eu
vo-lo rogo, de receber as que
nesta Novena vos consagro.
Vós sois o seguro asilo dos
pecadores penitentes, e assim
tenho razão para recorrer a vós;
sois Mãe de misericórdia, e por
este título não podeis deixar
de enternecer-vos à vista das
minhas misérias; sois depois
de Jesus Cristo toda a minha
esperança, e por esta razão não
podereis deixar de reconhecer a
terna confiança que tenho em
vós; fazei-me digno de chamarme vosso filho, para que possa
confiadamente
dizer-vos:
mostrai que sois nossa Mãe!

19. Oração Mariana 4
À Nossa Senhora Aparecida

Oh! Virgem Maria, abençoada
sois vós pelo Senhor Deus
Altíssimo
entre
todas
as
mulheres da terra. Vós sois
a glória de Jerusalém, vós a
alegria de Israel, vós a honra do
nosso povo.
Salve oh! Virgem, honra
de nossa terra, a quem
rendemos
um
culto
de
piedade e veneração, a quem
chamamos com o belo nome
de Aparecida. Quem poderá
contar, oh! doce Mãe quantas
graças durante tantos anos vós
dispensastes ao povo brasileiro,
compadecida de nossos males?

Quisemos cingir vossa cabeça
sagrada com uma coroa de
ouro, que Vos é devida por tantos
títulos; continuai a dobrarvos benignamente as nossas
preces. Quando erguemos ao
céu nossas mãos suplicantes,
ouvi clemente os nossos rogos,
oh! Virgem; conservai nossas
almas afastadas da culpa e, por
fim conduzi-nos ao céu.
Salvação, honra e poder
Aquele que, uno e trino, nos
fulgores de seu trono celeste,
governa e rege todo o universo.
Amém.
V.
A
Vossa
Imaculada
Conceição, Oh! Virgem Mãe de
Deus.
R. Anunciou a alegria ao
mundo todo.
Oremos:
Deus que, por intermédio da
Mãe Imaculada de vosso Filho,
multiplicastes os dons de vossa
graça em favor nosso, vossos
servos;
Concedei-nos propício que
celebrando na terra os louvores
da mesma Virgem, pelas suas
maternas preces mereçamos
alcançar o prêmio eterno no
céu. Pelo mesmo Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Amém.
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20. Oração Mariana 5

21. Oração do Leigo

Ó incomparável Senhora da
Conceição
Aparecida,
Mãe
de Deus, Rainha dos Anjos,
Advogada
dos
pecadores,
refúgio e consolação dos
aflitos e atribulados, Virgem
Santíssima, cheia de poder e
de bondade, lançai sobre nós
um olhar favorável, para que
sejamos socorridos por vós, em
todas as necessidades em que
nos acharmos.
Lembrai-vos, ó clementíssima
Mãe Aparecida, que nunca se
ouviu dizer que algum daqueles
que têm a vós recorrido,
invocado
vosso
santíssimo
nome e implorado a vossa
singular proteção, fosse por vós
abandonado.
Animados
com
esta
confiança, a vós recorremos,
tomamo-vos para sempre por
nossa Mãe, nossa protetora,
consolação e guia, esperança e
luz na hora da morte.
Livrai-nos de tudo o que
possa ofender-vos e ao vosso
Santíssimo Filho, Jesus.
Preservai-nos de todos os
perigos da alma e do corpo;
dirigi-nos em todos os assuntos
espirituais e temporais.
Livrai-nos da tentação do
demônio, para que, trilhando o
caminho da virtude, possamos
um dia ver-vos e amar-vos
na eterna glória, por todos os
séculos dos séculos.

Ó Trindade Santa, Amor pleno
e eterno, que estabelecestes
a Igreja como vossa ‘imagem
terrena’: Nós vos agradecemos
pelos dons, carismas, vocações,
ministérios e serviços que
todos os membros do vosso
povo realizam como “Igreja em
saída”, para o bem comum,
a missão evangelizadora e
a transformação social, no
caminho vosso Reino.
Nós vos louvamos pela
presença e organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil
sujeitos eclesiais, testemunhas
de fé, santidade e ação
transformadora.
Nós vos pedimos que os
batizados atuem como sal da
terra e luz do mundo: na família,
no trabalho, na política, e na
economia, nas ciências e nas
artes, na educação, na cultura e
nos meios de comunicação; na
cidade, no campo e em todo o
planeta, nossa “casa comum”.
Nós vos rogamos que todos
contribuam para que os cristãos
leigos e leigas compreendam
sua vocação e identidade,
espiritualidade e missão, e
atuem de forma organizada na
Igreja e na sociedade à luz da
evangélica opção preferencial
pelos pobres.
Isto vos suplicamos pela
intercessão da Sagrada Família,
Jesus, Maria e José, modelos
para todos os cristãos.

À Nossa Senhora Aparecida

Amém.
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Ano Nacional do Laicato

Amém!
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MÚSICAS
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1. Decolores
De Colores,
De Colores é a primavera
florindo caminhos.
De Colores,
De Colores são todas as flores
são os passarinhos.
De Colores,
De Colores é o arco-íris,
caminho de luz...
Venham todos que este é o
caminho,
Cantemos louvores a Cristo na
Cruz...
Viva a vida!
Faz o mundo ficar mais bonito
no seu coração.
Viva a vida!
E desperta na fé ardorosa de
ser bom cristão.
Todos juntos,
De mãos dadas, nas mesmas
estradas, eu sou teu irmão...
De mãos dadas nas mesmas
estradas, nas mesmas
estradas, eu sou teu irmão...

2. Hino do MCC
MCC 50 anos - 2012

Encontrar com Jesus é um
presente.
Conviver com Jesus é a paz
Anunciar o seu reino é preciso,
Para o mundo poder melhorar
Cristo deu a vida para me
salvar
Ai de mim se eu não
evangelizar (2X)
24

No caminho rumo a Santiago
O Espírito Santo Soprou
Sua chama acendeu novo
tempo
O Movimento de Cursilhos criou.
É São Paulo nosso padroeiro
Um exemplo como caminhar
Então vamos irmãos, pois a vida
Quer estar presente em todo
lugar.
Na alegria, com fé e esperança
Proclamamos a vinda do amor.
Assim Cristo é anunciado
Missionários somos do
Redentor.

3. Jingle Juventude
Cursilhista

8º Encontro Nacional Jovens MCC - 2017

Ser um cristão comprometido
E dar ao mundo nova cor
Levar o Cristo com Coragem
Muita fé e muito amor
Fazer a diferença ao
evangelizar
Por onde for, onde estiver
Todos juntos ao cantar
Venha jovem, pois conta com
você
Manifeste a alegria da
Juventude MCC
Venha jovem, para ser
fermento, sal e luz
No amor e na certeza de ser um
jovem de Jesus
Venha jovem, pois conta com
você
Manifeste a alegria da
Juventude MCC
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4. Hino São Paulo Apóstolo
Paulo ó Paulo por que me
queres perseguir?
Por que me queres perseguir?
Senhor, senhor, se precisas de
mim estou aqui!
Eu ia pela estrada de damasco
para igreja nascente perseguir
a voz do senhor falou mais alto
e eu não lhe pude resistir
Fui posto a serviço da palavra
e ai de mim se eu não
evangelizar, pregando a tempo
e contra tempo aquilo que o
deus mandar falar.
Um homem cresceu no amor
de cristo e ao mais alto dos
céus se transportou,
porem, foi na dor e na fraqueza
que a força de deus se revelou.
Fui preso e açoitado muitas
vezes como sendo um grande
malfeitor, mas não me senti
envergonhado,
unido a paixão do meu senhor.
Com cristo estou crucificado
e me sinto feliz vivendo assim,
agora não sou mas eu que vivo,
mas é cristo que esta vivendo
em mim!

5. São Paulo Apóstolo
Wander Araújo

Paulo vivia nas trevas
Perseguindo todos os cristãos
Derre pente uma forte luz o
cega
Convertendo e lhe dando uma
nova visão
Depois seguiu seu caminho
Com um novo coração
Pregando a boa nova com
carinho
Tornando-se um grande cristão
São Paulo Apóstolo
Intercessor amigo e fiel
Levai as orações
Desses humildes servos de Deus
Até o céu
Santificado pelo Espírito Santo
Passou para eterna luz
Venerado em todo canto
Por esta junto de Jesus
Deixou muitas mensagens
De fé amor e paz
Vemos em sua imagem
A graça soberana do pai
Seguindo exemplo de Paulo
Busquemos a conversão

No amor combati o bom
combate, findei a luta e a
minha fé guardei, e creio que o
premio da justiça
das mãos do senhor receberei!
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6. Obra Nova
Tu-ru-ru-ru, tu-ru-ru-ruua-a
(bis).
Cristo quer fazer em mim,
uma obra nova,
e o meu coração,
quer modificar. (bis)
Ele tem muitos planos pra mim,
vida quer me dar.
Basta abrir o coração,
que Ele agirá.
Vem Espírito Santo,
vem nos transformar.
Vem Espírito Santo,
seu amor nos dar.

7. Seja bem-vindo
Você que está chegando,
bem vindo, seja bem vindo!
(bis)
Só estava faltando você aqui,
só estava faltando você irmão,
só estava faltando você aqui,
bem vindo ao nosso Cursilho !

8. Seja bem-vindo
O Cristão tem que descer,
na olaria de Deus. (bis)

9. Deus Trino
Em nome do Pai, em nome do
Filho,
em nome do Espírito Santo,
estamos aqui! (bis)
Para louvar e agradecer,
bendizer, adorar,
estamos aqui, Senhor, ao teu
dispor.
Para louvar e agradecer,
bendizer, adorar,
te aclamar, Deus Trino de amor.

10. Eu navegarei
Eu navegarei no oceano do
Espírito,
e ali adorarei ao Deus do meu
amor. (bis)
Espírito, Espírito, que desce
como fogo,
vem como em Pentecostes,
e enche-me de novo. (bis)
Eu adorarei ao Deus da minha
vida,
que me compreendeu,
sem nenhuma explicação. (bis)
Eu servirei ao meu Deus fiel,
ao meu libertador, aquele que
venceu. (bis)

Desce como um vaso velho e
quebrado,
sobe como vaso novo. (bis).
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11. Vem, ó água viva
Batiza-me, Senhor, no teu
Espírito, pois minh‘alma sedenta
está. (bis)
Vem, ó água viva, ó água pura,
fecundar meu coração!
Vem, ó água viva, ó água pura,
transformar meu coração!
Cura-me, Senhor, no teu
Espírito, pois meu coração
ferido está. (bis)

12. Perdão, Senhor!

Perdão, Senhor, tantos erros
cometi.
Perdão, Senhor, tantas vezes
me omiti.
Perdão, Senhor, pelos males
que causei,
pelas coisas que falei,
pelo irmão que eu julguei (bis).
Piedade, Senhor, tende
piedade, Senhor!
Meu pecado vem lavar com
teu amor. (2x)
Perdão, Senhor, porque sou tão
pecador.
Perdão, Senhor, sou pequeno e
sem valor.
Mas mesmo assim, Tu me
amas, quero então,
te entregar meu coração,
suplicar o teu perdão. (bis)

13. O Senhor é Rei

O Senhor é rei,
o Senhor é meu pastor e rei!
(bis)
O Senhor está no céu,
o Senhor está no mar,
na extensão do infinito! (bis)
Está no céu, está no mar,
na extensão do infinito. (bis).
Quando eu vacilar,
eu não temerei,
pois o Senhor está comigo. (bis)

14. Oração pela paz

Cristo, quero ser instrumento
de tua paz e do teu infinito
amor.
Onde houver ódio e rancor,
que eu leve a concórdia,
que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói,
que eu leve o perdão.
Onde houver a discórdia,
que eu leve a união, e tua paz!
Onde encontrar um irmão
a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez.
Quero, bem no seu coração,
semear alegria para florir
gratidão.
Mestre, que eu saiba amar,
compreender, consolar,
e dar sem receber.
Quero sempre mais perdoar,
trabalhar na conquista e vitória
da paz.
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15. Quero te dar paz

Quero te dar a paz,
do meu Senhor, com muito
amor! (bis)

Na flor vejo manifestar
o poder da criação,
nos teus lábios eu vejo estar
o sorriso de um irmão.
Toda vez que eu te abraço,
e aperto a tua mão,
sinto forte o poder do amor,
dentro do meu coração.
Deus é Pai e nos protege,
Cristo é Filho e Salvação,
Santo Espírito Consolador,
Na Trindade somos irmãos.

16. Consagração à
Nossa Senhora
Ó minha Senhora,
e também minha mãe,
eu me ofereço,
inteiramente todo a vós.
E, em prova, de minha devoção,
eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos,
meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou
desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe,
guardai-me, defendei-me,
como filho e propriedade vossa.
Amém. (bis)
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17. Ensina o teu povo
a rezar!
Ensina o teu povo a rezar,
Maria, mãe de Jesus,
que um dia o teu povo
desperta,
e na certa vai ver a luz.
Que um dia o teu povo se
anima,
e caminha com o teu Jesus.
Maria de Jesus Cristo,
Maria de Deus, Maria mulher,
ensina ao teu povo o teu jeito
de ser o que Deus quiser. (bis)
Maria senhora nossa,
Maria do povo, povo de Deus,
ensina o teu jeito perfeito
de sempre escutar teu Deus.
(bis)

18. Anunciação de Maria
Do céu desceu um anjo,
destino Nazaré,
para visitar Maria,
esposa de José.
À saudação celeste
Maria recebeu,
do anjo esta mensagem:
Serás a mãe de Deus.
Ave Maria, dissera o anjo,
cheia de graça, cheia de luz,
cheia de encanto, foste
escolhida,
serás, Senhora, mãe de Jesus.
Cheia de encanto, foste
escolhida,
serás, Senhora, mãe de Jesus.
E a virgem pura, tão santa e
bela,
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sentiu-se presa de tanto amor.
E disse: ‚‘faça-se tua vontade,
pois sou a escrava do meu
Senhor“.
Ave Maria, cantam na terra,
louvando a virgem, que o céu
chamou,
para ser a mãe de um filho
Santo,
que a terra inteira sempre
esperou.
E a virgem adora, já no seu seio,
o Ser Divino que se encarnou.
E a Palavra, que se fez carne,
é o Cristo vivo que já chegou.

19. Mostra-me o caminho
Mostra-me o caminho,
mostra-me a luz,
mostra-me Jesus! (bis)
Quando o anjo do Senhor
apareceu, a mais humilde serva
disse sim a Deus, então nasceu
o Rei, então nasceu Jesus,
vida e Salvação que me redime
pela cruz!
Salve, ó Rainha Imaculada,
mãe da Igreja e minha
advogada, consola os
pecadores, virgem fiel, roga por
mim, ó Mãe de Deus, e leva-me
ao céu. Tua graça me envolve
e aquece, teu amor me conduz
e fortalece, pois contigo, ó Mãe
Maria, quero estar
e nas minhas aflições em ti eu
posso confiar.

20. A escolhida
Uma entre todas foi a escolhida:
foste tu Maria, serva preferida,
mãe do meu Senhor,
mãe do meu Salvador!
Maria, cheia de graça e consolo,
venha caminhar com teu povo,
nossa mãe sempre serás. (bis)
Roga pelos pecadores desta
Terra.
Roga pelo povo que em seu
Deus espera,
mãe do meu Senhor,
mãe do meu Salvador!

21. Utopia
Das muitas coisas
do meu tempo de criança,
guardo vivo na lembrança
o aconchego do meu lar.
No fim da tarde
quando tudo se aquietava,
a família se ajuntava
lá no alpendre a conversar.
Meus pais não tinham
nem escola, nem dinheiro,
todo dia o ano inteiro,
trabalhavam sem parar,
faltava tudo
mais a gente nem ligava,
o importante não faltava
seu sorriso, seu olhar.
O, o,o,o... (bis)
Eu tantas vezes
Vi meu pai chegar cansado,
Mas aquilo era sagrado
um por um ele afagava
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e perguntava
quem fizera estripulia
e mamãe nos defendia
e tudo aos poucos se ajeitava.
O sol se punha
e a viola alguém trazia,
todo mundo então pedia
pro papai cantar com a gente;
desafinado,
meio rouco e voz cansada
ele cantava mil toadas:
seu olhar no sol poente.
O, o,o,o... (bis)
Correu o tempo
e hoje eu vejo a maravilha
de se ter uma família
quando tantos não a têm.
Agora falam do desquite
e do divórcio,
o amor virou consórcio,
compromisso de ninguém.
Há tantos filhos
que bem do que um palácio,
gostariam de um abraço
e do carinho entre seus pais.
Se os pais se amassem
o divórcio não viria,
chame a isto Utopia,
que eu a isto chamo paz!
O, o,o,o... (bis)

22. Oração pela família
Que nenhuma família
comece em qualquer de
repente.
Que nenhuma família
termine por falta de amor.
Que o casal seja um para o
outro
de corpo de mente.
E que nada no mundo separe
um casal sonhador.
Que nenhuma família se
abrigue
debaixo da ponte.
Que ninguém interfira no lar
e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver
sem nenhum horizonte.
Que eles vivam do ontem, no
hoje
e em função de um depois.
Que a família comece e termine
sabendo aonde vai,
e que o homem carregue nos
ombros
a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de
ternura,
aconchego e calor,
e que os filhos conheçam a
força
que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias.
Amém!
Abençoa, Senhor, a minha
também! (bis)
Que marido e mulher
tenham força de amar sem
medida.
Que ninguém vá dormir
sem pedir ou sem dar seu
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perdão.
Que as crianças aprendam no
colo
o sentido da vida.
Que a família celebre a partilha
do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se
traíam
nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a
certeza
do amor entre os dois.
Que nos seu firmamento
a estrela que tem maior brilho,
seja a firme esperança de um
céu
aqui mesmo e depois.

23. Podes reinar
Senhor, eu sei que é teu este
lugar,
todos querem te adorar,
toma tu a direção.
Sim ó vem, ó Santo Espírito,
os espaços preencher,
reverência à tua voz vamos
fazer.
Podes reinar,
Senhor Jesus, ó sim.
O teu poder teu povo sentirá.
Que bom, Senhor,
saber que estás presente aqui.
Reina, Senhor, neste lugar!
Visita cada irmão, ó meu
Senhor,
dá-lhe paz interior,
e razões pra te louvar.
Desfaz todas tristezas,
incertezas, desamor.
Glorifica o teu Nome, ó meu
Senhor.

24. Ninguém te ama
como eu
Tenho esperado este momento,
tenho esperado que viestes a
mim.
tenho esperado que me fales,
tenho esperado que estivestes
assim.
Eu sei bem o que tens vivido,
sei também que tens chorado.
Eu sei bem o que tens sofrido
pois permaneço ao seu lado.
Ninguém te ama como eu,
ninguém te ama como eu!
Olhe pra cruz,
esta é a minha grande prova.
Ninguém te ama como eu! (2x)
Eu sei bem o que me dizes,
ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tens sentido,
ainda que nunca me reveles.
Tenho andado ao teu lado,
junto a ti permanecido.
Eu te levo em meus braços,
pois sou teu melhor amigo

25. Pelos Prados (Sl.22)
Pelos prados e campinas
verdejantes eu vou,
é o Senhor que me leva a
descansar.
Junto as fontes de águas puras
repousantes eu vou,
minhas forças o Senhor vai
animar.
Tu és Senhor, o meu pastor,
por isso nada em minha vida
faltará! (bis)
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Nos caminhos mais seguros
junto dele eu vou.
E pra sempre o seu Nome eu
honrarei.
Se eu encontro mil abismos
nos caminhos eu vou,
segurança sempre tenho em
suas mãos.

Deus, Tu me cercaste em volta,
tuas mãos em mim repousam,
tal ciência é grandiosa,
não alcanço de tão alta.
Se eu subo até o céu,
sei que ali também te encontro,
se no abismo está minh ‚alma,
sei que aí também me amas.

Ao banquete em sua casa
muito alegre eu vou,
um lugar em sua mesa me
preparou.
Ele unge minha fronte,
e me faz ser feliz,
e transborda minha taça em
seu amor.

Senhor eu sei que Tu me
sondas,
Senhor eu sei Tu me sondas.
(2x)

Com alegria e esperança
caminhando eu vou,
minha vida está sempre em
suas mãos.
E na casa do Senhor
eu irei habitar,
e este canto para sempre irei
cantar.

26. Sonda-me
Senhor eu sei que Tu me
sondas,
sei também que me conheces.
Se me assento ou me levanto,
conheces meus pensamentos.
Quer deitado ou quer andando,
sabes todos os meus passos.
E, antes que haja em mim
palavras,
sei que tudo me conheces.
Senhor eu sei que Tu me
sondas,
Senhor eu sei que Tu me
sondas! (2x)
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27. Santo
Santo, santo, santo, dizem todos
os anjos.
Santo, santo, santo é o Senhor
Jesus.
Santo, santo, santo é quem nos
redime.
Porque meu Deus é santo
e a terra cheia de sua glória
está. (bis)
Céus e terras passarão,
mas tua Palavra não passará
(bis).
Não, não, não, não, não, não
passará. (bis)
Hosana a Jesus Cristo, filho de
Maria.
Bendito o que vem em Nome do
Senhor.
Santo, santo, santo é quem nos
redime.
Porque meu Deus é santo
e a terra cheia de tua glória
está! (bis)
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28. Nossa Senhora
E vem cantando entre nós
Maria de Deus, senhora da paz.
E vem, orando por nós, a Mãe
de Jesus. (bis)
É bom estarmos juntos,
nesta mesa do Senhor.
E sentirmos sua presença,
no calor do nosso irmão.
Deus nos reune aqui
em um só espírito,
um só coração.
Toda família vem,
não falta ninguém,
nesta comunhão.
Maria, nossa mãezinha,
nos convida a união.
Sua presença nos une,
faz-nos todos mais irmãos.
Nossa Senhora escuta
o nosso silêncio,
a nossa oração.
E apresenta ao Filho,
que se dá no vinho,
que se dá no pão.
Mostra-me o caminho, mostrame a luz,
mostra-me Jesus. (bis)
Quando o anjo do Senhor
apareceu,
a mais humilde serva disse sim
a Deus
Então nasceu o Rei, então
nasceu Jesus,
vida e salvação que me redime
pela cruz.
Salve, ó Rainha, imaculada,
Mãe da Igreja e minha
advogada,
Consola os pecadores,

virgem fiel,
roga por mim, ó Mãe de Deus, e
leva-me ao céu.
Tua graça me envolve e
aquece.
Teu amor me conduz e
fortalece.
Pois contigo, ó Mãe Maria, quero
estar
e, nas minhas aflições, em ti eu
posso confiar. (bis)

29. Vou cantar teu amor
Vou cantar teu amor,
ser no mundo um farol.
Eis-me aqui, Senhor!
Vem abrir as janelas do meu
coração.
E então, falarei
imitando tua voz.
Creio em ti Senhor,
nas pegadas deixadas por ti
vou andar.
Vou falar do teu coração,
com ternura nas mãos e na voz.
Proclamar que a vida é bem
mais,
do que aquilo que o mundo
ensina e cantar...
Cantar o canto ensinado por
Deus,
com poesia ensinar nossa fé.
Plantar o chão, cultivar o amor,
como poetas que querem
sonhar.
Pra realizar o que o Mestre
ensinou,
viemos cear, restaurar o
coração,
fonte de vida no altar a brotar,
a nos alimentar!
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Celebrar meu viver,
pra no mundo ser mais,
faz de mim, Senhor,
aprendiz da verdade, justiça e
da paz.
Comungar teu viver,
neste vinho, neste pão.
Quero ser, Senhor,
novo homem nascido do teu
coração.

30. Canção do amor talvez
O amor, talvez, é como o sol,
nas trevas de alguém.
O amor é dar abrigo,
se a tempestade vem.
E quando tudo escuro,
e a vida é solidão:
o amor é que ilumina o
coração!
O amor, talvez, é a janela,
que a luz do sol nos trás.
Nos convida a olhar por ela,
e mostra muito mais.
E mesmo que eu não queira ver,
o sol com sua luz,
o amor suavemente ao sol
conduz!
O amor, quem sabe, é como
a flor,
talvez um mal me quer.
Pra qualquer um é gozo é dor,
é um jeito de querer.
Tem gente que até mesmo diz,
que amou e é infeliz.
E existe até quem se cansou,
e nunca mais tentou...
O amor, talvez, se faça,
de conflitos, de paixões.
Ou das cinzas que eram palhas,
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resquícios de ilusões.
Mas se eu viver mil anos,
e então recomeçar,
lutando pelo amor vais me
encontrar

31. Mãezinha do Céu
Mãezinha do céu, eu não sei
rezar
Eu só sei dizer, eu quero te amar
Azul é seu manto, branco é seu
véu
Mãezinha eu quero te ver lá no
céu
Mãezinha eu quero te ver lá no
céu
Mãezinha do céu, mãe do puro
amor
Jesus é seu filho
Eu também o sou
Mãezinha do céu, vou te
consagrar
Minha inocência, guarda sem
cessar
Minha inocência, guarda sem
cessar
Mãezinha do céu, eu não sei
rezar
Eu só sei dizer, eu quero te amar
Azul é teu manto, branco é seu
véu
Mãezinha eu quero te ver lá no
céu
Mãezinha eu quero te ver lá no
céu
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Identidade do MCC
Afirmamos que o MCC possui um carisma próprio que o identifica e
lhe dá razão de existir e agir - essa é nossa identidade.
Afirmamos que somos um movimento eclesial, portanto dinâmico,
atual e por isso, age como instrumento da Igreja servidora - essa é
nossa identidade
Afirmamos que temos um método próprio, querigmático Vivencial
- essa é nossa identidade.
Afirmamos que no MCC mais importante é viver o fundamental
cristão, ou seja, a vida da Graça, o dom sermos filhos e filhas de
Deus, pelo nosso batismo - essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC tem como objetivo, a partir da própria
conversão, transformar os ambientes onde vivemos e atuamos, a
modo de sal, fermento e luz - essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC quer estar em estado permanente de
missão, não somente fazendo ações missionárias, mas sendo
missão, sobretudo, pela palavra e pelo testemunho de vida - essa é
nossa identidade.
Afirmamos que o MCC quer agir de forma comunitária, portanto
solidariamente, em núcleos, ou em pequenas comunidade de fé essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC assume a proposta de ser uma Igreja em
saída- essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC deseja abandonar os sofás do comodismo
e calçar as botinas missionárias - essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC faz do encontro consigo mesmo, o encontro
com Cristo e inserção na comunidade- um constante programa de
vida - essa é nossa identidade.Afirmamos que o Cristão e por isso o
cursilhista nasce de um encontro com Cristo e não de uma decisão
ética, ou de uma grande ideia -essa é nossa identidade
Afirmamos que o MCC tem no tripé: oração, formação e ação o
segredo da perseverança - essa é nossa identidade.
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Afirmamos que o MCC cultiva a amizade com Deus e com os
irmãos como grande garantia de fidelidade e perseverança - essa
é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC nasceu na estrada, afirmando a Santiago
santos, de Santiago - Apóstolos e nós dizemos ao Cursilho santos, a
partir do Cursilho discípulos missionários - essa é nossa identidade.
Afirmamos que o MCC deseja caminhar em estrita comunhão com
a Igreja em todos os seus níveis- essa é nossa identidade.
Amém!

Pe. Francisco Luiz Bianchin (Pe. Xiko)
Equipe Sacerdotal GEN
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