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C  A  N  T  I  C  O  S 
 

111      ---   816 – EU QUISERA 
 
1 - Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário 

de amor rodear de almas puras, 
florinhas mimosas, perfumando  
teu Santo Altar. 

 
O desejo de ver-te adorado, 
tanto invade o meu coração, 
que eu quisera estar noite e dia 
a teus pés em humilde oração. 
 
2 - Pelas almas as mais pecadoras, eu te peço, 

Jesus o perdão; 
dá-lhes todo amor e carinho, todo o afeto 
do meu coração. 

 
3 – Pelas almas que não te conhecem,  

eu quisera, Jesus, só te amar;e daqueles  
que de ti se esquecem, as loucuras 
também reparar. 

 
4 – E se um dia, meu Jesus amado,  

meu desejo se realizar, 
hei de amar-te por todos aqueles 
que Jesus, não te querem amar. 

 

222      ---   486 – OBRIGADO SENHOR 
 
Escondido tu estás no verde das florestas 
nas aves em festa e no sol a brilhar. 
Na sombra que abriga, na brisa amiga, 
na fonte que corre ligeira a cantar. 
 
1-Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, 

porque sempre comigo tu estás a falar 
No perfume das flores, na harmonia das cores 
e no mar que murmura o teu nome a rezar. 

 
2-Te agradeço ainda porque na alegria 

ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. 
Quando a dor me consome,  
murmuro o teu nome e mesmo sofrendo,  
eu posso cantar. 

 

333      ---   918 – CANTEMOS A JESUS SACRAMENTADO 
 
1-Cantemos a Jesus Sacramentado,  

cantemos ao Senhor. 
Deus está aqui! Ó Vinde adoradores,  
adoremos, a Cristo Redentor. 

 
Glória a Cristo Jesus. Céus e terra 
bendizei ao Senhor. 
Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória. 
Amor pra sempre a Ti, ó Deus de Amor. 
 
2-Unamos nossa voz a dos cantores  

do coro celestial! Deus está aqui! 
Ao Brilho dos altares exaltemos 
com gozo angelical! 

 
3-Jesus, acende em nós a viva chama  

do mais fervente amor. 
Deus está aqui! Está porque nos ama 
como Pai, como amigo e benfeitor! 
 

444      ---   315 – PROCURO ABRIGO 
 
Procuro abrigo nos corações 
de porta em porta desejo entrar. 
Se alguém me acolhe com gratidão, 
faremos juntos a refeição. (bis) 
 
1-Eu nasci pra caminhar assim, 

dia e noite; vou até o fim. 
O meu rosto o forte sol queimou, 
meu cabelo o orvalho já molhou; 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
 

2-Vou batendo até alguém abrir. 
Não descanso.O amor me faz seguir 
É feliz quem ouve a minha voz, 
e abre a porta, entro bem veloz. 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
 

3-Junto à mesa vou sentar depois 
e faremos refeição, nós dois 
Sentirá seu coração arder 
e esta chama tenho de acender. 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 
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4-Aqui dentro, o amor nos entretém; 
e lá fora, o dia eterno vem. 
Finalmente nós seremos um,  
e teremos tudo em comum! 
Eu cumpro a ordem do meu coração. 

 

555      ---   317 - QUÃO GRANDE ÉS TU 
 
1-Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, 

fico a pensar nas obras de tuas mãos 
No céu azul de estrelas pontilhado, 
o teu poder mostrando a criação. 
 

Então minh’alma canta a ti Senhor. 
Quão grande és tu!  
Quão grande és tu. (bis) 
 

2-Quando a vagar nas matas e florestas, 
o passaredo alegre ouço a cantar 
Olhando os montes, vales e campinas, 
em tudo vejo o teu poder sem par. 

 
3-Quando eu medito em seu amor tão 

grande, seu filho dando ao mundo pra 
salvar 
Na cruz vertendo o seu precioso sangue, 
minh’alma pode assim purificar 

. 
4-Quando enfim, Jesus vier em glória 

e ao lar celeste então me transportar 
te adorarei, prostrado e para sempre: 
quão grande és tu, meu Deus, hei de 
cantar. 

 

666      ---   916 – CORAÇÃO SANTO 
 
Coração santo, Tu reinarás, 
Tu nosso encanto sempre serás! 
 
1-Jesus amável, Jesus piedoso. 

Pai amoroso, frágua de amor! 
Aos teus pés venho, se Tu me deixas, 
humildes queixas sentido expor. 

 
2-Divino peito, que amor inflama,  

em viva chama de eterna luz. 
Porque a tens sempre reconcentrada, 
não adorada. Doce Jesus! 

 
3-Estende às almas teu suave fogo, 

e tudo logo se inflamará! 
Mais tempo a terra no mal sumida. 
E endurecida não ficará. 

 
4-Por estas chamas de amor benditas, 

nunca permitas ao mal reinar! 
Ao Brasil chegue tua caridade, 
que em verdade te saiba amar. 

 

777      ---   754 – DEUS DE AMOR 
 

1-Deus de amor nós te adoramos 
neste sacramento, 
Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. 
És o Deus escondido, vivo e vencedor, 
a teus pés depositamos todo nosso amor. 

 
2-Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, 

com teu corpo e com teu sangue, 
Ó Senhor Jesus! 
Sobre os nossos altares, vítima sem par, 
Teu divino sacrifício queres renovar. 

 
3-No calvário se escondia tua divindade, 

mas aqui também se esconde  
tua humanidade! 
Creio em ambas e peço,  
como o bom ladrão, 
o teu Reino, eternamente, tua salvação. 
 

4-Creio em ti, ressuscitado, 
mais que são Tomé, 
mas aumenta na minha alma o poder da fé. 
Guarda a minha esperança,  
cresce o meu amor. 
Creio em ti, ressuscitado,  
meu Deus e Senhor. 
 

5-Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo, 
realiza eu te suplico, este meu desejo: 
Ver-te, enfim, face a face,  
meu divino amigo, 
lá no céu, eternamente, ser feliz contigo. 
 

 
 

FAVOR DEVOLVER 
 

SERVIRÁ PARA  
OUTROS 

DIAS. 
 

OBRIGADO. 
 
 

“O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME 
FALTARÁ”(Sl 22,1) 


