
Paróquia Nossa Senhora da Paz 
 

Solenidade de Encerramento do 
Processo Canônico Arquidiocesano do 

Servo de Deus Guido Schäffer 
 
 

Folheto  de  Música 
 
 
1  - SOLENIDADE CANÔNICA - Veni Creator 
 
Todos - Veni, Creator Spíritus, / mentes 
tuórum visita, / imple supérna grátia, / quae 
tu creásti péctora. 
 
Coral - Qui díceris Paráclitus, / altíssimi 
donum Dei, / fons vivus, ignis, cáritas, / et 
spiritális únctio. 
 
Todos - Tu septifórmis múnere, / dígitus 
paternae déxterae, / tu rite promíssum Patris, 
/ sermóne ditans gúttura. 
 
Coral - Accénde lumen sénsibus; / infunde 
amórem córdibus, / infírma nostri córporis / 
virtúte firmans pérpeti. 
 
Todos - Hostem repéllas lóngius, / pacémque 
dones prótinus; / ductóre sic te praevio / 
vitemus omne noxium. 
 
Coral - Per te sciámus da Patrem, / noscamus 
atque Filium; / teque utriúsque Spíritum / 
credamus omni témpore. 
 
Todos - Deo Patri sit glória, / et Fillio, qui a 
mórtuis / surréxit, ac Paráclito, / in 
saeculórum saecula. Amém. 
 
 
2  - SOLENIDADE CANÔNICA - Salve Regina 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae, / vita, 
dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te 
clamamus, exsules filii Hevae, / ad te 
suspiramus, gementes et flentes / in hac 
lacrimarum valle. / Eia, ergo, advocata nostra, 
/ illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte; / et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, / nobis post hoc exilium ostende / 
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
 
3  - ENTRADA - Hino ao Servo de Deus Guido 

Schäffer 
 
1- Jesus Cristo andando sobre as águas, / nos 
anima: Não temais, sou eu! / E convida às 
águas mais profundas / confiantes no Senhor 
que é nosso Deus. 
 

Pai Eterno, eleva aos teus altares / Guido 
Schäffer que na terra já tocava o céu. / 
Jovem médico do corpo que inflamou os 
corações / pra maior glória de Deus. 
 
2- Guido Schäffer dropando altas ondas / 
Junto aos pobres, anunciou a Luz. / Atraindo a 
Deus, que tudo sonda / cada irmão em que 
via o Bom Jesus. 
 
3- Com Maria, a Mãe do Amor Formoso / este 
Servo as vidas quis salvar. / Consagrando 
inteira a sua vida / como oferta que se eleva 
sobre altar. 
 
4- Inflamado de amor por Jesus Cristo / 
Sacerdote em desejo ele se fez / Como 
exemplo de seminarista / Ao visar em toda 
ação ao amor de Deus. 
 
 
4  - ENTRADA - Vem, vem, vem, Espírito Santo 
 
Vem, vem, vem, Espírito Santo. / 
Transforma a minha vida. Quero 
renascer. 
 
1- Quero abandonar-me em teu amor. / 
Encharcar-me em teus rios, Senhor. / 
Derrubar as barreiras em meu coração. 
 
 
5  - KYRIE ELEISON -  
 
1- Kyrie, Kyrie eleison. 
2- Christe, Christe eleison. 
3- Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 
6  - ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO - Eu 

canterei 
 
1- Eu cantarei (2x) / sempre ao Senhor. (2x) 
 
Aleluia! Aleluia! / És o Cristo, nossa vida. 
És o Cristo, nossa luz. 
 
2- Tu és a Luz. (2x) / Tu és o Amor. (2x) 
 
3- Tu és o Pão. (2x) / És a Videira. (2x) 
 
4- Tu és a Paz, (2x) / Princípio e Fim. (2x) 
 
 



7  - CANTO DAS OFERTAS - Nesta prece, 
Senhor 

 
Nesta prece, Senhor, venho Te oferecer, / 
o crepitar da chama, a certeza de dar. 
 
1- Eu Te ofereço o sol que brilha forte, Te 
ofereço a dor do meu irmão! / A Fé na 
Esperança e o meu Amor! 
 
2- Eu Te ofereço as mãos que estão abertas. 
O cansaço do passo mantido, / meu grito mais 
forte de louvor! 
 
3- Eu Te ofereço o que vi de belo no interior 
dos corações, / a coragem de me transformar. 
 
 
8  - CORDEIRO -  
 
1- Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
 
2- Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
 
3- Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz. 
 
 
9  - COMUNHÃO - Estás entre nós 
 
1- Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és 
minha estrada, a minha verdade. / Em Tua 
Palavra eu caminharei, enquanto eu viver e 
até quando tu quiseres. / Já não sentirei 
temor, pois estás aqui, Tu estás no meio de 
nós! 
 
2- Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho 
Eterno e Santo, homem como nós. / Tu 
morreste por amor, vivo estás em nós, 
Unidade trina com o Espírito e o Pai / E um 
dia, eu bem sei, tu retornarás. E abrirás o 
Reino dos céus! 
 
3- Tu és minha força, outro Deus não há. Tu 
és minha paz, minha liberdade, / Nada nesta 
vida nos separará. Em tuas mãos seguras 
minha vida guardarás. / Eu não temerei o 
mal, Tu me livrarás. E no teu perdão viverei! 
 
4- Ó Senhor da vida, creio sempre em ti! Filho 
Salvador, eu espero em ti! / Santo Espírito de 
Amor, desce sobre nós. / Tu, de mil caminhos 
nos conduzes a uma fé / E por mil estradas 
onde andarmos nós, qual semente nos 
levarás! 
 
 
10  - COMUNHÃO - Sim, eu quero! 
 
Sim, eu quero que a luz de Deus que um 
dia em mim brilhou / jamais se esconda e 

não se apague em mim o seu fulgor. / 
Sim, eu quero que o meu amor ajude o 
meu irmão / a caminhar guiado por tua 
mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. 
 
1- Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta 
flor e o pássaro feliz que vês não sentirão, não 
poderão jamais viver esta vida singular que 
Deus nos dá. 
 
2- Em minh'alma cheia do amor de Deus, 
palpitando a mesma vida divinal, há um 
esplendor secreto do Infinito Ser, há um 
profundo germinar de eternidade. 
 
3- Quando eu sou um sol a transmitir a luz e 
meu ser é templo onde habita Deus, todo o 
céu está presente dentro em mim, 
envolvendo-me na vida e no calor. 
 
4- Esta vida nova, comunhão com Deus, no 
batismo, aquele dia, eu recebi vai 
aumentando, sempre vai me transformando 
até que Cristo seja todo o meu viver. 
 
 
11  - AÇÃO DE GRAÇAS - Jesus Christ, your are 

my life 
 
Jesus Christ, you are my life / Aleluia, 
aleluia / Jesus Christ, you are my life / 
You are my life, aleluia! 
 
1- Tu sei via, sei veritá / Tu sei la nostra vita / 
Camminando insieme a te / Vivrem o in te per 
sempre. 
 
2- En el gozo caminharemos / Trayendo tu 
evangelio / Testimonios de caridade / Hijos de 
Dios en el mundo. 
 
3- Tu nous rassembles dans l´unité / Réunis 
dans ton grand amour / Devan toi dans la joie 
/ Nous chanterons ta gloire. 
 
 
12  - CANTO FINAL - Eis, que faço novas todas 

as coisas 
 
Eis que faço novas todas as coisas, que 
faço novas todas as coisas. (2x) 
 
1- É vida que brota da vida, é fruto que cresce 
do amor, / É vida que vence a morte, é vida 
que vem do Senhor. 
 
2- Deixei o sepulcro vazio a morte não me 
segurou / A pedra que então me prendia no 
terceiro dia rolou. 
 
3- Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o 
amor / Lhe dou uma nova esperança, tudo o 
que era velho passou. 
 


