
Cantos 

Salesianos
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1 - PROFETA DOS JOVENS

1. Houve um homem chamado por Deus
Que foi grande no meio dos seus,
Seu caminho foi profetizado
E na vida amado por  onde andou
O seu nome é bandeira de fé,
Pai  e Mestre dos jovens já é,
Depois dele seus filhos serão
Neste rico chão sementes de amor

Vem, Dom Bosco sonhador,
Vem conosco caminhar,
Vem trazer-nos seu sorriso
Seu olhar amigo, seu imenso amor
Vem, Dom Bosco sonhador,
Vem conosco caminhar,
Sua audácia seja agora
Nossa vez e hora de participar.

2. Hoje a luta do povo latino
É a busca de um mesmo destino
Uma civilização do amor
Onde o valor seja a comunhão
Com Dom Bosco isto aconteceu
No milagre que se ofereceu
Hoje vidas serão transformadas
Se forem amadas do jeito de Deus.

02 - AXÉ DOM BOSCO

Auê, ê, ê, aleyê, Dom Bosco  yiê, omulu
Tata na Dom Bosco, ayê, yiê
Tata na Dom Bosco, ayê yiê ouviu
Eu falei omulu frente a todo neguinho pobre
Reúne hoje no chão da  mãe-África
Que é todo chão escravizado, explorado,
Todos os seus eleguns,
Para a kizomba junto a Oludum
No quilombo-páscoa da libertação

De nossos peitos sofridos arranca
Todo o banzo das dores da senzala
Com mamangue Maria
Dá muito axé pra luta da vida
-compromisso de ter coração negro.

Funda em nós a sua escola de vida,
Planta em nosso solo 
o alicerce da esperança de mundo livre
Novo Omulu de toda a juventude
Que forma um só povo
De iguais e irmãos.
Omulu Dom Bosco, tata na

Ayê, Yiê, alegria a todo neguinho pobre
Auê, ê, ê, neguinho não sabe ler
Auê, ê, ê, neguinho não sabe escrever
Auê, ê, ê, neguinho não sabe assobiar
Auê, ê, ê, neguinho sabe cantar
Auê, ê, êaleyê, Dom Bosco yê, omulu

03 - BAIÃO DE DOM BOSCO

Eu te quero ver, eh, eh! Eu te quero ver
Na periferia, no meio dos pobres
Eu te quero ver!
Eu te quero ver, eh! eh! 
Eu te quero ver
Tão latinamente no meio dos jovens
Eu te quero ver!

1. Eu te quero ver
No grito de vida com a criançada,
Profeticamente na luta do pobre
Mudando a história,
Do lado do povo, no peito , na raça,
Gritando a vitória,
Cantando de novo com a juventude
que quer caminhar.

2. Eu te quero ver
No canto, na dança do povo latino,
No riso, no sonho, na dor, 
na esperança de cada menino,
Na mesma corrente, irmão peregrino
Nessa caminhada, 
Dom Bosco presente nesse continente
De libertação.

3. Eu te quero ver
Na vida do negro, do branco, 
do índio, João Bosco-operário-sem-terra-
engraxate-Joilson menino
Com Maria do povo esse mutirão
Ressuscita a esperança
E na voz das crianças a paz e a justiça
Já vão renascer.

 04 - MENINOS DA AMÉRICA

Pequeno operário de nossa cidade,
Menino explorado sem lar e sem pão,
Bem cedo enfrenta o duro trabalho,
És filho escravo da pátria-patrão
Menino engraxate e picolezeiro
Que sofre e padece sem vez e sem voz,
Peão, camponês, esmagado e pisado,
Profeta-criança que grita entre nós

Os Garellis do meu continente,
Os Magones que vem trabalhar,
És Dom Bosco, irmão dos pequenos
E contigo vamos caminhar
Vendedores e os jornaleiros,
Biscateiros, latinos irmãos,
Os gamines e niños que buscam
O trabalho da libertação.

Crianças e jovens são sacrificados
Pelo egoísmo de quem tem demais
Maldito sistema, fruto do pecado,
Em nome do lucro vem roubar a paz.
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As mãos calejadas do jovem do campo,
Do índio, do negro, de todo menor
Levanta operário, é hora da luta,
Reclama a justiça de um mundo melhor.

05 - VOCAÇÃO DE DOM BOSCO

1. Observando nas ruas e nas praças,
Nas favelas, cadeias e calçadas,
Injustiça tramada, a sorte dura
De uma juventude abandonada.

E Dom Bosco assim foi se envolvendo
E entregou sua vida a esta missão
“Até o meu derradeiro suspiro será
em favor destes amigos meus

2. Conversando nos becos e nas casas
Nos botecos, campos e construções,
Escutando o clamor angustiado
Arrancado de tantos corações

3. Descobrindo os justos flagelados
desses jovens sem chance, sem guarida, 
Jesus Cristo, excluído, afastado
das famílias, dos campos e da vida.

06 – DOM BOSCO JOVEM

Dom Bosco Jovem, teu nome
É uma canção,
Dom Bosco Jovem, te amamos
De coração

1. Tu foste amigo dos jovens,
Dos pobres tu foste esperança,
Fizeste brotar tantos risos,
Que hoje não sais da lembrança.

2. O amor foi teu hino de guerra,
Teu jeito de dar paz à terra;
A tua bondade era tanta, que
Hoje não sais da lembrança.

3. A tua presença irradiava confiança
E serena alegria
E a todos a Deus tu levavas, nos
Braços da Virgem Maria.

07 – DOM BOSCO SEM FRONTEIRAS

1. Ontem eu vi crianças 
de todos os lugares
Pedindo um espaço para brincar
Jovens que gritavam sua liberdade 
querendo construir o amanhã 
mãe chorando os filhos 
perdidos na guerra 
sangrando pela dor.
Quanta dor ferindo meu planeta 
quantas Etiópias pelo mundo

Quantas Hiros himas pela terra aqui 
aonde a gente foi chamado para amar.
Ë preciso alguém que nos anime a caminhar  

Dom Bosco, Dom Bosco
No meio das crianças ele surgirá
Junto com os pobres ele lutará, lutará
Nas periferias ele ficará, ficará 
nas praças e avenidas ele brincará, brincará
Toda a injustiça ele gritará, gritará 
com a juventude ele surgirá, surgirá

2. Sinta a alegria neste homem 
que amou foi Deus que enviou, 
ninguém pode se esquecer.
Ele continua tão presente entre nós 
seu canto, seu sorriso, 
sua fé, sua missão aquilo que plantou 
nunca mais há de morrer no jovem 
que caminha São João Bosco vai viver
Escute as crianças 
que não param de cantar 
Dom Bosco é futuro, 
ele vai continuar 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Dom Bosco sem fronteiras 
grande é seu coração 
jovens pelo mundo inteiro 
cantam esta canção.

08 – HINO AO SISTEMA PREVENTIVO

1. Reunidos contigo vibramos,
O Dom Bosco, bom Pai, protetor,
O Sistema que nos entregaste refletir
Nós queremos no amor;

Juventude, sorriso, entusiasmo, um
Sistema que mexe a cantar
Sempre Igreja formando, vivendo,
Para o mundo dos jovens amar.
(2ª vez) ... Amar.

2. Na razão, religião, no carinho,
Tu fundaste teu modo de ser.
Na alegria o firmaste vibrante,
Para os jovens, contente, acolher.

3. Nossa casa é vida, é festa, nela os
Jovens sua casa encontram.
Todos juntos família formamos,
Onde irmãos, pelo cristo, se amam

09 – NÃO COM PANCADAS JOÃO

Não com pancadas, João, mas
Com amor no coração
Conquistarás, conquistarás
Os jovens, os meninos, os pobres
Pequeninos;
Todos serão uma família só.
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1. Vê quantos jovens pelo mundo estão,
Abandonados e oprimidos, sem amor e pão.
Torna-te humilde, forte e robusto:
Transformarás tantas feras em cordeiros.

2. Pra te guiar eu te darei a mestra,
Que estará sempre contigo junto
Aos meninos;
Tudo a seu tempo compreenderás
E a juventude jamais te esquecerá.

3. Hoje, que a paz armada vai à guerra, 
e o amor é abordado do seio da terra.
Nós precisamos de um sonho-realidade:
Fazer da terra uma querência de bondade

10 – DOM BOSCO NA PERIFERIA

1. Mil crianças correm pelas ruas
Os magones vivem por aí
Os garelis  gritam pela vida
Forte a dor que vem do coração

Olhos a procura de um amigo
Bocas que esperam o seu pão
Jovens que disputam um sorriso
Dom Bosco eis aí sua missão

Eu sei que ele queria (2)
Estar com a criançada na periferia

2. Repartir o pão da nossa mesa
E formar o mesmo coração
Sempre acreditar na juventude
E estender a todos nossas mãos

Uma casa para mil meninos
Uma vida pra quem sabe amar
Ser irmão dos pobres pequeninos
Nada haverá de nos faltar

11 – PASTORzINHOS DO BECCHI

Pastorzinho do Becchi
Salte em nome de Deus
Joãozinho  Batista
Menino sorriso, menino esperto.

Joãozinho Bosco, 
Joãozinho Bosco (2)
Brinca, pula, canta,
reza, sonha, dança
Joãozinho Bosco, 
Joãozinho  Bosco (2)

Sua canção vai trazer 
uma nova esperança
No seu coração vai nascer
a paz das crianças (2)

12 – DOM BOSCO TRI LEgAL

Tri, tri, tri legal
Tri, tri, tri legal
Tri, tri, tri, legal
Coração sensacional

1. Coração de um pai 
amigo da gente, sempre contente
Coração de um irmão, 
Ligado na vida, na minha vida.

2. Caminho de luz, 
coração  menino, dos pequeninos
Caminho de paz, 
sorriso bonito, tão infinito

3. Tão perto de nós 
na mesma corrente, alegremente
Dom Bosco legal 
tão sensacional, que legal

13 – DOM BOSCO AMERíNDIO

Dom Bosco é missionário de coração
Nós somos seus filhos amados 
na mesma missão (2)

1. Seu sonho é o sonho da gente
Plantando a libertação
No seio da terra querida
Fazer a esperança vencer
a paz renascer, a paz renascer.

2. No reino seguimos em frente
Vivendo tão latinamente
A vida deste continente
O amor fez semente de paz
Em nome do pai, em nome do pai.

3. Dos irmãos que deram sua vida
Nos convida o reino anunciar
Aos índios e pobres latinos
Aos jovens e tantos meninos
Sem pão e sem lar, sem pão e sem lar

14 - AINDA EXISTE UMA COLINA

1. Ainda existe sua casa na colina
Contando o sonho que gerou grande missão
a juventude abandonada que o fascina 
com a bondade se transforma em suas mãos.

Por isso hoje agradecemos ao Senhor 
por esse dom que fez a igreja mais amada 
são convocadas a ser sinal e portador 
do amor de Deus a juventude abandonada

2. A mãe colheu o que ensinou pra nós um dia 
amor sereno, exigente, criador
Se houver trabalho, temperança e alegria
Razão e fé na providência do Senhor
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3. Mãe se tornou e outros filhos são bem vindos 
na construção de uma família de um lar 
ainda existem prados verdes e sonhos lindos
É o Senhor que nos convida a trabalhar

15 – CANÇÃO DE DOM BOSCO

1. Eu te vejo andando nas ruas
Com aquele sorriso de pai
Eu te vejo vagando nas praças
Levando o amor e a paz

Eu te vejo brincando nos pátios
Com aqueles que vivem sem pão
Eu te vejo bem perto nos jovens
Com aquela presença de irmão

Eu quero aprender o teu jeito de amar
E hoje viver como soubeste viver
Eu quero seguir o caminho do pai
E ser para os jovens instrumento de paz.

2. Eu te vejo sonhando o futuro
E buscando um mundo melhor
Eu te vejo rompendo os muros 
Para levar a mensagem de amor.

Eu te vejo naquela alegria
Que nos mostra o caminho de Deus
Eu te vejo cantando a Maria 
E vivendo para os jovens seus

16 - SáVIO MENINO NOVO

1. Mesmo se te vejo sob o altar
Não tenho mais nenhuma timidez
Tinha santidade por algo tão distante
Mas hoje tu meu medo afugentaste

Sávio menino novo
Sávio amigo fiel
Volta e lança ainda o teu grito
Pra todos nós. (2)

2. Pra tua mensagem ao homem do 2000
Demonstrando que a fé e sempre nova
Tantos vêm nos santos já ultrapassados
Mas vem mostrar pra nós o amanhã.

3. Volta sorridente cantando teu lema
A santidade é estarmos sempre alegres
Correremos juntos pelo teu exemplo
Bem junto a ti ao encontro do ideal

17 - SOMOS DOM BOSCO qUE CAMINHA

Somos Dom Bosco que caminha
Em meio da igreja queremos anunciar
fato de um encontro novo
Que em nossa própria vida 
explode num cantar

1. Somos sementes da seara que
mãos camponesas souberam cultivar.
Somos ovelhas de um rebanho
que humilde pastorzinho
soubera apascentar.
Somos herdeiros da mensagem
Que João desde a infância 
sonhara interpretar
Somos ovelhas e sementes,
pastores e colheitas que entoam este cantar.

2. Somos estrelas cintilantes que traçam  
aos viajantes a rota sideral. 
Somos areias de uma praia beijadas pelas 
ondas, amadas pelo mar.
Somos caminhos que percorrem as
trilhas de um futuro que não demorará.    
praias , estrelas e caminhos 
do mundo verdadeiro que evoca este cantar.

3. Ouvem os pobres nossas vozes,
Que criam esperanças e ofertam caridade
Mãos de jovens estendidas,
Depois entrelaçadas, unindo da amizade.
Há no mundo um novo alento,
Que vence a injustiça e implanta a bondade.
Crianças, pobres e oprimidas,
Com vozes de Evangelho entoam um cantar.

4. Eram a avó e três irmãos,
Francisco e Margarida, 
possuindo algumas terras.
Era uma casa na colina,
Que em breve sofreria a fome, a orfandade.
Era uma terna mãe que, à noite,
Ateava com carinho o fogo do seu lar.
E era um pequeno que crescia,
Ouvindo em seus sonhos
o sopro de um cantar.

18 - LAURA

1. Sinto a tua presença no meio de nós
Como o sol que ilumina uma nova manhã
Apesar do barulho
Eu ainda escuto sua voz
Que arranca do meu coração
A mais linda canção.

Penso nas coisas bonitas que você viveu
Como falava e vivia as coisas de Deus
Cante seu nome presente na minha história
Menina do meu continente
Me estenda sua mão.

Laura, eu quero aprender com você
Laura, eu quero me comprometer
De nunca ser indiferente
Diante de qualquer irmão..

2. Quero sentir o calor da sua amizade
Quero saber o caminho da felicidade
Ser instrumento de paz
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Na minha família
Fazer renascer a esperança no amanhã.

Cante comigo as coisas que penso e sinto
Vamos fazer este mundo
Ser bem mais bonito
Ensine a gente a amar cada um dos irmãos
Laura, as coisas que falo vêm do coração.

19 - PERTO DE NóS

Mazzarello também viveu
A vida dura do povo seu
E por isso ela entendeu
O que é conviver com Deus

1. Vivemos em um mundo
De muito sofrimento
O pequeno é esmagado
Só Deus é seu sustento
Não podemos esquecer
Que temos a missão
Lutar junto do povo
Conquistar a libertação

2, No simples e no pobre
Nosso Deus é revelado
Armou a sua tenda
Entre os marginalizados
Mazzarello respondendo
Fez a história acontecer
Onde existe morte e dor
Mulher, o que fazer?

3. “Minhas filhas”, está dizendo
“é pelo pobre a opção
pra vivermos a justiça
nesse mundo de opressão”
Da janelinha da vida
Contemplar Deus da vida
Junto às jovens esquecidas
Viver sua vocação.

20 – HINO A DOM BOSCO

Do grande Dom Bosco 
Cantemos as glórias;
O arrojo da mente, seu vasto ideal,
As lutas gigantes e excelsas vitórias,
Que ao mundo arrebatam
Um hino imortal.
Ah! Mais que no marmor,
No eterno granito
Seu nome nas almas eterno será.
“Dom Bosco!” “Dom Bosco!”
É um canto infinito,
Que pelo universo pujante ecoará.

Apóstolo e mestre: 
sua obra é torrente,
Que a terra avassala, caudal redentor!
Deus quis que brotassem 

da augusta semente 
mil frutos formosos de crença, de amor.
“Virtude e trabalho!”: É a santa bandeira
Que as árduas vitórias Dom Bosco guiou.
“Virtude e Trabalho!”: é nossa ufania
Seguirmos a esteira de luz fulgurante
Que o Pai fulgurante
Que o Pai nos deixou.

21 – PAI DE MUITOS JOVENS

1. Pai de muitos jovens, Pai,
Escuta o nosso grito
De vida a se expressar, 
Volta Dom Bosco sempre jovem;
Que o mundo envelhece 
sem fé e sem coração.

Mestre, és nosso Pai e Amigo
Os jovens deste mundo 
Queremos caminhar. 
Abre a Cristo a nossa vida,
Anima o compromisso 
de fé com nosso irmão.
Ô, ô,ô – ô, ô, ô – ô, ô, ô – ô, ô, ô

2. Festa, contigo sempre é festa,
Contigo a vida é canto
Que explode no amor. 
Hoje em nós ainda vive
O amor que dedicaste ao jovem sonhador.

22 - O SENHOR COLOCOU-NOS NO MUNDO

1. O Senhor colocou-nos no mundo
 para os outros, meu amigo; 
quem demora em se dar nesta vida 
corre grande perigo.

Nesta hora, Senhor, na alegria de ter 
quero a vida te dar.  
Dar a mão ao menor e me comprometer 
na coragem de amar.

2. É feliz quem a ela se entrega,
desde cedo, quando jovem,
muito fruto depois colherá 
como o Filho do Homem.

23 - DOM BOSCO DOS SONHOS

Os teus sonhos percorreram tantas
Noites e chegaram até nós como a
Luz no amanhecer invadindo os
Nossos corações cansados de esperar
O encanto e a magia das manhãs.

Os teus sonhos foram muito mais
Além do que os teus pés pisaram.
Os teus sonhos muito mais além
De onde já chegaram.
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No jardim as flores têm, ainda
Espinhos e beleza e a dor são as cores
Do caminho os teus passos seguem
Firmes, ultrapassam as fronteiras pois
Carregas o infinito no olhar.
Muitos jovens te encontraram pelas
Praças, reconhecem tua voz na alegria
De uma festa e se tornam teus amigos,
Eles todos fazem parte dos teus sonhos que agora 
vivem em nós.

24 - MULHER DA TERRA

Main, menina toda de Deus
Que desce do morro em busca
De água para os seus e sobre
Trazendo água viva de Deus.

Mazzarello
Nem sempre a gente sabe o
Que fazer, nem sempre há
Coragem de viver como você.

Menina ternura que afaga o chão
Trabalha entre as parreiras de onde
Brota a oração espalha vinho
Novo pelas terras do sertão

Amiga dos pobres das jovens mornesinas
Deus viu o abandono das meninas e
Chamou “Maria és pastora”
“Estou entregue a ti, Senhor”

Mazzarello, mulher nova,
Sua vida é profecia quem defende
Os pequenos com firmeza e ousadia
Quem crê na juventude verá
O sol do novo dia.

25 – SÃO JOÃO BOSCO MUITO MAIS ALÉM

Vem, aqui é tua casa, menino!
Vem, teu crescimento vai ser muito mais
Que o simples tamanho
Muito mais além!

Esta graça que me toca
Deixa meu coração aberto
Os meus braços ficam perto
De você está longe de ser mais
Muito mais além.

Os anos vão passando
E os meus planos vão ficando
Como ritmos de outrora,
Nas escolas, nos parques,
Nas lições que falavam
Muito mais, muito mais além
Ó São João Bosco
Vem, aqui é tua casa, menino!

26 - CAMPONêS DE DEUS

Terra fértil, verde e santa, gera
Trigo, vinho e mel
É o suor de alguém que planta,
Da manhã ao pôr-do-sol.
Braços fortes, coração, instrumento
Em sua mão.
O segredo é trabalhar e lutar pra 
Se ter o pão.
O seu nome vem de bosque, planta
Dura, bela e forte,
Indicou o rumo norte, da virtude
 E do amor.
Suas mãos forjaram santos, casas, templos, foram tan-
tos.
Sua messe foi o encontro dos milagres
Do Senhor.
Camponês de Deus, 
desde cedo
Se tornou um agente criador nesta terra que amou.
Camponês de Deus, vem conosco
Transformar bens da terra em mesa  farta
e com todos partilhar.

Um pedaço de chão duro pode ser um campo em flor,
Quando se descer do muro, trabalhando com amor.
Todo coração fechado dará flor e fruto até,
Se houver alguém do lado, trabalhando à luz da fé.

27 -  MAzzARELLO DA gENTE

Nos braços do pai aprendeu as lições
Do amor na dor compreendeu o valor
O sentido da vida da janela olhava o
Mundo com os olhos de Deus ouvia o
Clamor das garotas, crianças sofridas.

Ei, companheira de sonho
Mazzarello da gente das meninas,
Do povo,
Ei, companheira de luta
Teu sorriso contente é a certeza do novo

Mulher que ensinou o trabalho
Em gestos de amor com simplicidade
Falou de um projeto de fé: fazer de sua vida uma en-
trega total ao Senhor e ser para as jovens sinal da bon-
dade de Deus.

A água do poço sacia diversas nações
O teu coração ainda pulsa em coragem,
Virtude a tua presença está viva em
Outras gerações que vivem arriscando
Tudo pela juventude.

28 - DOMINgOS SáVIO

Para dar um sorriso
É preciso um motivo
Que vem do coração 
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Para amar o irmão
A gente tem que lutar
Sem deixar se cansar
Sávio, você fez bonito
Buscou um motivo
Pra ser tão feliz
Ensina a gente hoje em dia
Aquela alegria que vem só de Deus

Para ser um amigo
A gente tem que servir
Sem esperar receber
Pra viver sempre alegre
Tem que haver uma fonte
Onde se possa beber.

Quem quiser ser feliz
Vem rezar, trabalhar
E cumprir bem seu dever
A santidade aqui
É correr e brincar
É sorrir e cantar.

29 - SANTO ALUNO

Santo aluno de Dom Bosco
Que alcançaste tanta glória
Tu consagras a vitória
De teu mestre e seu ideal

De rosas e lírios
Se enflore a nossa alma;
Teremos a palma
Contigo no céu.
Teu lema é divisa
Do santo e do florte
“Mil vezes a morte,
mas nunca pecar.”

30 - ASTRO

És tão cheio de vida, ó menino,
De verdade e alegria
E num átimo queres o futuro já tocar
Se queres tornar-te um grande campeão
Um astro como Sávio certamente tu serás.

Domingos Sávio explica:
Como tu fizeste a engrenar
Aquela marcha a mais?
Domingos Sávio, amigo, da minha idade
Te queria bem perto da minha realidade.

Olhos límpidos, coração de fogo
Tu, jovem como eu!
Era simples e puro, generoso, sorridente
O rumo enfrentaste lutando contra o mal:
A força que mostravas também eu quero ter!

Tua vida serena que irradiava
Teu olhar cheio de amor
Está viva até hoje e perfuma o mundo inteiro
Seremos teus amigos se a mesma vida em nós
Um dia florescer em bondade e amor!

31. JUVENTUDE SALESIANA

Juventude salesiana é paixão no verbo ser.
Uma causa nos irmana: “Mil razões pra se viver”.

1. O desejo é ser feliz aprendendo sempre mais
do direito de nascer aos direitos sociais.

2. Dar sentido à própria vida, ser profeta, voluntário, 
cidadão conectado, ser fraterno e solidário.

3. Os dez anos de existência celebramos na alegria;
no Espírito divino vamos rumo ao novo dia.

4. Com Jesus verdade e vida o caminho a gente faz;
em família construamos a justiça e a paz!

HINO DA CF 2009

1. Ó povo meu, chegou a mim o teu lamento,Conheço o medo e a insegurança em que estás.Eu venho a ti, sou tua força e teu alento.Vou te mostrar caminho novo para a paz
Onde pões tua confiança? Segurança, quem te traz?
É o amor que tudo alcança; Só a justiça gera a paz!

2.Quando o direito habitar a tua casa,Quando a justiça se sentar à tua mesa,A segurança há de brincar em tuas praças;Enfim, a paz demonstrará sua beleza

3. A segurança é vida plena para todos:Trabalho digno, moradia, educação;É ter saúde e os direitos respeitados;É construir fraternidade, é ser irmão.

4. É vão punir sem superar desigualdades;É ilusão só exigir sem antes dar.Só na justiça encontrarás tranquilidade;Não-violência é o jeito novo de lutar.

5. É como teia de aranha, a segurança (Jó 8,14)De quem confia só nas armas, no poder.Não é violência, não são grades ou vingançaQue irão fazer paz e justiça florescer.

6. Eu desposei-te no direito e na justiça;Com grande amor e com ternura te escolhi. (Os 2,18)Como aceitar o desrespeito, a injustiça,A intolerância e o desamor que vêm de ti?!


