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copiar para outro formato. Que a divulgação destes cânticos seja para a maior glória de Deus!

O GUARDA DO IRMÃO (Gn 4, 9)
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1 - Diz-me, meu filho, onde está o teu irmão? (Gn 4, 9)
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Não faças da vida um vazio, uma solidão!
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Vê como abençoo os que doutros cuidaram:
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Alguns, sem saberem, até anjos hospedaram! (Hb 13, 2)
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Como Abraão em Mambré, esta é a tua missão:
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Abre a porta da tua tenda e guarda o teu irmão! (Gn 18)
2 – Eu tinha fome e Me deste de comer
Tinha tanta sede e Me deste de beber
Estava na prisão e foste visitar
Vinha de outra terra e Me abriste o teu lar! (Mt 25, 35-36)
Como Raab em Jericó, esta é a tua missão:
Abre a porta ao estrangeiro e guarda o teu irmão! (Js 2)
3 – Quem um pequenino em Meu nome receber
A Mim recebe, em sua casa vou viver! (Mc 9, 37)
Vim para servir, e os teus pés lavar
Vai e faz o mesmo, se a vida queres encontrar! (Jo 13, 13-17)
Como a viúva de Sarepta, esta é a tua missão:
Dá até te fazer falta e guarda o teu irmão! (1Rs 17)
4 – Tende entre vós sentimentos de humildade
Nada façais por orgulho ou por vaidade
Olha para o outro como teu superior (Fl 2, 3-4)
De ninguém murmures, fala sempre com amor! (Tt 3, 2)
Como o Bom Samaritano, esta é a tua missão:

Acompanha até ao fim e guarda o teu irmão! (Lc 10,
29-37)
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