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Cantos vocacionais
01. Ó PAI, SOMOS NÓS 0 POVO ELEITO
Ó Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. (bis)
1.
Pra viver da sua vida, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
2.
Pra ser Igreja peregrina, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
3.
Pra anunciar o Evangelho, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
4.
Pra servir na unidade, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
5.
Pra celebrar a sua glória, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
6.
Pra construir um mundo novo, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!
02. UM DIA ESCUTEI TEU CHAMADO
1.
Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as
promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão.
Tu és a razão da jornada! Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que sai do meu povo
te escuto de novo chamando por mim. (bis)
2.
Os anos passam ligeiro, me fiz um obreiro, do reino de paz e amor. Nos mares do mundo eu
navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador.
3.
Embora tão fraco e tão pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada
momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui.
03. PROFETA
1.
Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia
e te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi, irás onde enviar-te e o que te
mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço! Como escapar de ti, como calar, se
tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço! Como
escapar de ti, como catar, se tua voz arde em meu peito?
2.
Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei, não temas anunciar-me, em tua boca eu
falarei. Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás!
3.
Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando
está. Nada tragas contigo, pois a teu lado estarei; é hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
04. A ESCOLHIDA
1.
Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria a 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
2.
Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu
Senhor, mãe do meu Salvador.
05. VOCAÇÃO
1.
Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando
esperar.
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A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase
ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.
2.
Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do mundo, querendo te
enganar.
3.
O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome, passando, fome
de Deus.
06. EIS-MEAQUI, SENHOR
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me, aqui, Senhor! Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu amor. Pra fazer
Tua Vontade, pra viver no Teu amor, eis-me aqui, Senhor!
1.
O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminho nunca visto me enviou. Sou chamado a ser
fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou!
2.
Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador, da história e da vida
do meu povo, e por isso respondi: aqui estou!
3.
Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal, seu ouvido se
inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou!
07. QUERO OUVIR O TEU APELO
1.
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero
servir, e anunciar o teu reino de amor!
E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor.
2.
Dia a dia, tua graça me dás. Nela se apoia o meu caminhar. Se estás a meu lado, Senhor,
o que, então, poderei eu temer?!
08. IMACULADA MARIA DE DEUS
Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus! Imaculada Maria do povo, Mãe dos
aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão. Um coração que
era sim para Deus, Reino de Deus renovando esse chão.
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que
os tronos renegam, Reino de Deus que renova esta terra.
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: que os nossos passos se tornem memória. Do amor fiel
que Maria gerou: Reino de Deus atuando na história.
09. ASSEMBLÉIA DOS CHAMADOS
Assembleia dos chamados, escolhidos aos ministérios. Em missão, pela Trindade, Coração deste
mistério!
1.
Em águas mais profundas, vamos lançar nossas redes. E, sem mais descansar saciaremos
nossa sede. De sermos uma Igreja toda ministerial. Na graça recebida junto à fonte batismal.
2.
Formamos um só corpo vocacionado à santidade. Diversos nos carismas, mas a serviço da
unidade. Doando a nossa vida em favor da humanidade. Discípulos do Mestre, vida entregue,
oblação!
3.
A graça recebida no sacramento do Batismo. Nos faz seguir Jesus, povo fiel, ressuscitado.
“Fazendo-nos ao largo” sempre ousando o mais além. Surpresas do Amor que nos convoca uma
vez mais!
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10. A BARCA
1.
Tu, te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios, nem ricos. Somente queres que eu te
siga.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu
barco, junto a Ti, buscarei outro mar.
2.
Tu sabes bem que em meu barco, eu não tenho nem ouro, nem espadas. Somente redes e
o meu trabalho.
3.
Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir
amando.
4.
Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam. Bondoso amigo que
assim me chamas.
11. TE AMAREI, SENHOR
1.
Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-Te, não voltar
atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me
de Ti.
Te amarei, Senhor. (bis) Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
2.
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir
longe de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades
de Ti.
3.
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário. Pois conheces a minha fraqueza e o
meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na
paz, na união.
12. VAI, VAI MISSIONÁRIO DO SENHOR
Vai, vai missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para
anunciar: não tenhas medo de evangelizar.
1.
Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus à América Latina e aos sofridos povos seus,
que passam fome, labutam, se condoem, mas acreditam na libertação.
2.
Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo mui tranquilos, ocultando a exploração,
enquanto o irmão à sua porta vem bater, implorando piedade, água e pão.
3.
Ai daqueles que promovem a guerra, semeando discórdias, injustiças e rancor. Um
mundo novo nós vamos construir, na unidade, na paz e no amor.
4.
Se és cristão, és também comprometido, chamado foste tu e também foste escolhido,
pra construção do Reino do Senhor; vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

