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INTRODUÇÃO

A busca de um roteiro, de um mapa, com informações e orientações que 
nos levem a Jesus, é o desejo de muitos cristãos que querem o encontro pes-
soal com ele. Ao longo de 55 anos de Evangelização, Pe. Zezinho, scj, percor-
reu o próprio caminho como sacerdote dehoniano e deixou pistas inspiradas 
na leitura e na contemplação da Palavra de Deus, na oração, no estudo da 
Teologia, nos documentos da Igreja e na observação da realidade, procuran-
do uma aplicação prática e catequética para a vida de todo cristão que quer 
seguir Jesus. Celebrando os 80 anos de vida deste sacerdote, compositor, 
cantor, escritor e, sobretudo, catequista, oferecemos a você este presente que 
está em suas mãos.

No caminho do Reino com Pe. Zezinho, scj, é um itinerário espiritual que 
o convidamos a fazer. Aqui você encontrará uma coletânea de pensamentos, 
canções, orações e refl exões, organizados por temas e divididos nos doze 
meses do ano, para ajudá-lo a aprofundar sua caminhada espiritual, com indi-
cações de trajetos, paradas, estradas e atitudes.

Quem já percorreu algumas partes desse percurso lendo, ouvindo e refl e-
tindo com o Pe. Zezinho, scj, em suas apresentações, em seus shows ou em 
programas de rádio e televisão, é convidado a revisitar essa trajetória e a escre-
ver ou reescrever o próprio itinerário, a partir da experiência realizada. Após ouvir 
uma canção, ler, refl etir e rezar o texto indicado, você pode escrever sua oração, 
refl exão ou simplesmente os sentimentos que brotaram da sua experiência.

Pe. Zezinho, scj, nunca pretendeu ser um “guia espiritual” e muito menos 
desejou que as pessoas o seguissem. Como João Batista, ele sempre apontou 
para Jesus Cristo e buscou mostrar o caminho da “luz” e também da “cruz”: 
“Não, não sou a luz, sou apenas uma seta”... Olhem para Jesus e aprendam dele 



a viver, a amar, a orar, a ajudar, a acolher, a curar, a ser solidário, a respeitar, a 
construir a paz, a questionar as injustiças e a anunciar o Reino de Deus. Mas 
por que não conhecer suas indicações de como melhor percorrer esse caminho?

É você mesmo quem vai traçar a própria rota e decidir de que forma quer 
segui-la: escolha um momento para ler, refletir, ouvir, meditar, contemplar e 
rezar. O caminho não está feito, mas se faz à medida que caminhamos, e cada 
pessoa tem seu jeito e seu ritmo. O “Caminho do Reino” não é feito apenas de 
poesias, milagres, alegrias e flores. “A estrada é longa, cheia de tropeços, toda 
sinuosa, plena de mistérios”, desertos e provações. Quem se coloca nesse 
caminho, sabe que vai encontrar pedregulhos, chuva, frio, sol, calor, cansaço, 
desilusões, tristeza, desânimo, traição, negação, vontade de desistir. Com os 
discípulos de Jesus também foi assim... Mas a certeza de que o próprio Je-
sus caminha conosco nos enche de coragem e de fé. Com ele, encontramos 
nesse caminho amor, doação, perdão, esperança, luzes, curas, restaurações, 
libertação. Por esses e tantos motivos que este percurso não pode ser feito 
simplesmente ligando um “GPS” e dirigindo no automático; é preciso ir desco-
brindo, construindo e sentindo cada passo. Não caminhamos sozinhos, Jesus 
está conosco. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, a luz que ilumina 
a todos, a nossa força e coragem para vencer os desafios e superar todos os 
obstáculos. Ele é o “novo” que caminha no meio do povo.

A riqueza de produção de conteúdos e a facilidade de transformar temas 
difíceis “em verso e em canção” possibilitaram a Pe. Zezinho, scj, compor 
canções que falam praticamente de todos os assuntos que interessam, envol-
vem nossa vida cristã. Temas sobre teologia, filosofia, sociologia, Bíblia, moral 
da Igreja, Documentos dos Papas permeiam suas canções de forma poética, 
melódica e catequética. Fala do nascer, do viver, do envelhecer, do adoecer, 
do morrer. Canta o amor, a dor, o perdão, a solidariedade, a festa. Canta para 
os casais, para a família, para os filhos, para os pais, para crianças, adoles-
centes, jovens e adultos... Canta pela preservação da Ecologia, pela justiça, 
pela paz, contra a violência, o aborto e as injustiças sociais. Lembra os aban-
donados, os sem-teto, os que passam fome... Canta para os vocacionados, 
padres, religiosas(os)... sobre ser cristão e sobre a unidade da Igreja. Canta 
como quem tem esperança e acredita no Reino que vislumbrou.

Embarque nesta jornada pelo “Caminho do Reino com o Pe. Zezinho, 
scj” e contemple as maravilhas que vêm de Deus, pois o seu Reino está per-
to... está dentro de nós. Que a sua luz e a sua força nos transformem e nos 
conduzam pelos caminhos que nos levam ao encontro de Jesus.
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Por causa de um certo Reino,  
estradas eu caminhei 

buscando, sem ter sossego,  
o Reino que eu vislumbrei...



JANEIRO



ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Pe. Zezinho, scj

Que nenhuma família
Comece em qualquer de repente

Que nenhuma família
Termine por falta de amor

Que o casal seja um para o outro
De corpo e de mente

E que nada no mundo
Separe um casal sonhador

Que nenhuma família
Se abrigue debaixo da ponte

Que ninguém interfi ra
No lar e na vida dos dois
Que ninguém os obrigue

A viver sem nenhum horizonte
Que eles vivam do ontem, no hoje

E em função de um depois

Que a família comece
E termine sabendo aonde vai

E que o homem carregue
Nos ombros a graça de um pai

Que a mulher seja um céu
De ternura aconchego e calor

E que os fi lhos conheçam

A força que brota do amor

Abençoa, Senhor, as famílias, amém

Abençoa, Senhor, a minha também

Que marido e mulher

Tenham força de amar sem medida

Que ninguém vá dormir

Sem pedir ou sem dar seu perdão

Que as crianças aprendam no colo

O sentido da vida

Que a família celebre

A partilha do abraço e do pão

Que marido e mulher não se traiam

Nem traiam seus fi lhos

Que o ciúme não mate a certeza

Do amor entre os dois

Que no seu fi rmamento

A estrela que tem maior brilho

Seja a fi rme esperança de um céu

Aqui mesmo e depois



A FAMÍLIA 
NO CAMINHO 
DO REINO
Como “Defensor da família”, Pe. Zezi-
nho, scj, ao longo destes anos de mis-
são, pregou, rezou e cantou as dores 
e as alegrias das “Famílias do Brasil” e 
do mundo. São diversas as exortações 
“Em família” cantando a “Utopia”, o 
“Aconchego”, os “Alpendres, varandas 
e lareiras”, com os “Pais e mães em 
oração”. Sim, “Há de dar certo...” e será 
“Feliz o lar” “Fundamentado no amor”.

Você (pai, mãe, fi lho/a, irmão/ã, avô, avó 
e tio/a) é convidado a fazer sua “Oração 
pela família”. Leia, cante e reze as ale-
grias, as dores e as esperanças de sua 
família. Reze também pelos casais se-
parados, pelos fi lhos sem pais e pelos 
que não têm família ou a abandonaram.



Reflexão pessoal

O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher,  
e os dois se tornam uma só pessoa. Gn 2,24

Cantiga de matrimônio

Eu te agradeço tanto por este amor bonito que en-
trou na minha vida e me envolveu, me trouxe um novo 
encanto. Mostrou-me o infinito, e aquela dor doída, 
a dor da solidão, não mais doeu. Eu disse aonde eu 

ia, contei-te os sonhos meus. Disseste que era teu o meu caminho, 
encheste a minha vida de carinho; disseste que também buscavas 
Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio, que se tornou meu 
sonho, que é muito mais bonito do que eu pensei! É grande, é puro, 
é santo, é cheio de lembranças, é feito de esperança. Te amo e para 
sempre te amarei! Com Deus por testemunha, eu juro neste altar que, 
venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, 
para sempre vou te amar.
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Reflexão pessoal

Meu amor, com uma só pérola do seu colar,  
você me roubou o coração. Ct 4,9

Se de mim depender

Se de mim depender, uma família eu vou ter. Uma fa-
mília feliz eu vou ter, se de mim depender. E se de nós 
depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. 
Meu coração tem um sonho e eu sei que vai aconte-
cer. Passar a vida inteirinha ao lado do meu benquerer. Era uma vez 
um riacho, que outro riacho abraçou. Os dois formaram um rio e o 
rio para o mar deslizou. Era uma vez duas luzes brilhando sozinhas 
demais. Alguém uniu essas luzes e agora elas brilham bem mais. Há 
uma pessoa que eu amo, que eu amo até mais não poder. Ai, não, eu 
não saberia viver sem meu benquerer! E se de mim depender, uma 
família eu vou ter. E se de nós depender, nossa família vai ser mais 
uma família feliz.
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Reflexão pessoal

Estejam fortemente enraizados  
e alicerçados no amor... Ef 3,17

Fundamentados no amor

Fundamentado no amor, feliz é o lar onde Deus é o 
Senhor e onde o amor costuma reinar. De alicerces 
profundos e bem construídos, é esse lar. Nem vento, 
nem chuva, nem nada no mundo conseguirá derrubar. 

Assim tem de ser meu lar. Fundamentado no amor, feliz é o lar onde 
Deus é o Senhor e onde o amor costuma reinar.
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Reflexão pessoal

Agora, permanecem fé, esperança, amor;  
mas a maior delas é o amor. 1Cor 13,13

Dia de bodas

Foi amor quando seus olhos se encontraram, quando 
falaram sem falar. Foi amor quando ele disse o que 
sentia e ela disse: “Eu vou pensar”. Foi amor quan-
do, serenos, namoraram e a certeza os envolveu. Foi 
amor quando ela disse que era dele e ele disse: “Eu sou seu”. Foi 
amor aquela tarde na igrejinha e o “sim” naquele altar. Foi amor aque-
le choro de alegria, aquela paz e aquele lar. Foi amor a cada filho 
que nascia e crescia. Foi amor aquela dor que machucou, quando 
brigaram, e quando a ternura perdoou. Foi amor quando os cabelos 
branquearam e a idade enfim chegou. Foi amor quando chegaram 
vitoriosos. Amor bonito foi aquele Amor! Choveu até demais, a casa 
não ruiu e não perdeu a paz!
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Reflexão pessoal

Todas as famílias das nações  
se prostrarão diante de ti. Sl 22,28b

Pais e mães em oração

Pais e mães em oração estão orando pelo bem dos 
filhos, pelo bem das filhas e de toda a família. Orando 
pelo bem dos filhos, pelo bem das filhas e de toda a 
família. É difícil preparar um ser humano! É difícil pre-

parar uma pessoa, saber o que fazer quando seus filhos se magoam 
e quando choram. É por isso que eles oram, por isso que eles oram. 
Pais e mães em oração estão orando pelo bem dos filhos, pelo bem 
das filhas e de toda a família.

5
Janeiro



Reflexão pessoal

Quão bom e quão agradável  
é sentar-se junto aos irmãos. Sl 133,1

A família dos meus sonhos

A família dos meus sonhos tem um casal que se ama 
até o final. E que ama além da cama! Maravilhoso ca-
sal. Tem filhos apaixonados pelos pais que Deus lhes 
deu. Tem irmãos que se reúnem felizes e celebram os 
encantos da família e do seu lar. Na família dos meus sonhos, todos 
cuidam de todos, e sabem ceder, perder e ganhar. [...] Mais do que 
DNA, quem os une é o Senhor, e é no colo da família que se esconde 
aquele amor. Provado no riso e também na dor, e todos recebem dele, 
seja como e onde for. Lá choram pelo que sofre, cuidam de quem 
precisa, porque do time família todos vestem a camisa. A família dos 
meus sonhos permanece sempre unida. Não é sonho passageiro; é 
um sonho para a vida!
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Reflexão pessoal

Aquele que honra a sua mãe  
é como a pessoa que ajunta muitas riquezas. Eclo 3,4

Desculpa, mãe!

Desculpa-me, depois de tanto tempo, porque te ma-
goei aquela vez. Desculpa-me por tantos contratem-
pos que a minha rebeldia te causou. Desculpa, minha 
mãe, por não ter dito um “Deus te pague!”. Desculpa, 

minha mãe, por não saber te agradecer. Desculpa pelas faltas de res-
peito. [...] Desculpa-me por tantos descaminhos. Desculpa este teu 
filho que cresceu. O tempo caminhou depressa e, apesar dos meus 
defeitos, acabei virando alguém. Teu coração não tinha pressa, sabia 
que eu iria me encontrar. E, agora que eu me achei, procuro a mãe 
que eu tive, para dar-lhe um beijo agradecido e atrasado, mas feliz. 
Desculpa-me, mamãe, pela demora imensa. Leva-se uma vida para 
entender o que é ter mãe.
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Reflexão pessoal

Os filhos são um presente do Senhor;  
eles são uma verdadeira bênção. Sl 127,3

São pais e mães

São pais e mães que oram pelos filhos. São pais e 
mães que choram pelos filhos. São pais e mães pe-
dindo luzes, levando cruzes, pedindo intercessão. 
São pais e mães orando por seus filhos, pedindo pre-
ces, e a suplicar. São pais e mães que dobram seus joelhos. São pais 
e mães que imploram por auxílio. São pais e mães pedindo graças, 
pedindo ajuda, pedindo proteção. São pais e mães orando por seus 
filhos, pedindo preces, e a suplicar. O que eu sei é que pais e mães 
que oram costumam ser grandes pedagogos. Oremos com eles, ore-
mos por eles.
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Reflexão pessoal

Deus, ouve minha oração!  
Não te ocultes ante a minha súplica! Sl 55,2

Quando um filho vai embora

Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho, 
que caiu daquele ninho, anda triste como quê! Anda 
todo alvoroçado, a voar para todo lado, com seu canto 
agoniado, sem saber o que fazer. Quando um filho vai 

embora, não se sabe do depois. Pode ser que nunca volte. Que triste-
za para os dois! É que o mundo tem perigos por demais, e um filhote 
ainda não sabe aonde vai. E é tão grande o sofrimento dos seus pais. 
Como dói, como dói, quando um filho vai embora, quando um filho se 
demora! Quando um filho fica fora!
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