
25 Anos do Sacerdócio de Dom Luís                                                                

Celebração do Povo de Deus reunido para a Festa dos 25 anos de sacerdócio de Dom Luis e 
10 anos de sagração como bispo – Dezembro 1975 

 Apresentação das comunidades da periferia 

Refrão: canta, meu povo, canta teu cantar  
Vai nos levar ao Pai este caminhar. 

Minha gente que aqui está 
Vamos cantar com alegria 
Porque vão se apresentar 
Comunidades da periferia 
É gente que quer caminhar 
Com fé, ação e sabedoria, 
E vocês vão desculpar 
A minha tão fraca poesia. 

Vamos logo dar início 
A esta apresentação, 
Falando da vida difícil 
Do povo desta região. 
Quanto trabalho e sacrifício 
Pra poder ganhar o pão! 

Quem mora na periferia 
Quase sempre operários, 
Que em sua maioria 
Ganham somente o salário, 
Mas é gente de um valor 
Realmente extraordinário! 

Povo simples, gente boa 
Mora nesta região, 
Porque lá ninguém enjoa 
De servir a todo irmão, 
E estes não vem à toa: 
Lutam muito pela união. 

Lutando, rezando e servindo, 
Refletindo o evangelho, 
Vamos todos abolindo 
Aquele mundo tão velho 
Que estava existindo 
Do ódio e acomodação. 
E assim vamos construindo 
Esta nossa nova Igreja. 
Que a gente tanto deseja 
De justiça, paz e união. 



E agora eu vou falar 
E isto é bem verdade, 
Porque vou apresentar 
Cada bairro e cidade. 
E um aviso quero dar, 
Porque quando eu chamar 
O nome da comunidade, 
Ela vai se levantar 
Com precisão e vontade. 
E ao pai agora vamos cantar 
Este novo caminhar 
Com alegria e sinceridade; 

Pros lados de Vila Velha 
Esta cidade vizinha, 
A gente hoje ainda sente 
Os frutos de uma semente 
Lançadas pela saudade 
Irmã Antonietinha. 

Rio Marinho é iluminada 
Com a luz do Espírito Santo. 
Por seu Francisco animada 
Junto a uma equipe, eu garanto! 
E Vale Encantado é tão pobre! 
Mas trabalha que é um encanto! 

Aribiri tem equipes 
Que ligam a fé com a vida. 
Ataíde tem a Marlene, 
Junto a uma gente querida. 
Ambas têm o Dom Luiz. 
Ele mesmo é que quis 
Trabalhar com essa gente. 
Que atitude bonita! 

Ainda pra esses lados, 
Tem Ilha da Conceição e Garrido, 
Alecrim e Alvorada, 
Que não são muito apoiadas, 
Mas mesmo assim tem crescido 
Tem ainda ali por perto 
Ilha das Flores e Santa Rita, 
Com a ajuda de João Roberto 
Já crescem e isto é certo, 
Mas que caminhada bonita! 

Uma igreja nova e imensa 
Tem agora Cobilândia. 
Mas a turma de lá já pensa 
Em formar pequenos grupos, 
Como Jardim Marilândia. 



Ali importante é a presença 
Marcante do seu Santinho. 
Assim como ultimamente 
O trabalho do Toninho. 
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