
7. A Santa Rosa de Lima
(Ritmolatino) Letra:João de Araujo
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fa - to_u ma flor. Mes - mo sen - do_as - sim, pois, tão for - mo - sa
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não dei xas - te os ca - mi - nhos de dor! De - se - ja - d~ - ra_o
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teu s';;' - fri - me~ - t;;;' ~ tão di - fi - cil de_ao mun - do_ex - pli - car, não ha-
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na pá - triã" con - ven - to, teu con - ven - tO,_en- tão foi 0'---' teu lar!

t='! i' -* ~ 00
( Refrão: ) San - ta Ro - sa de li - ma, es - te chão te ben - diz,
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pa - dro - rei - ra da_A - mé - ri ca, e da pá - tria fe - liz!
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ro - ga por to - dos, dan - do gra - ças, a - mém! 0 Vi- da_aus...

1.
Gente humilde chamou-te de Rosa,
E tu eras de fato uma flor;
Memo sendo, assim, pois, tão formosa,
Não deixaste os caminhos de dor.
Desejado era o teu sofrimento,
Tão difícil de ao mundo explicar,
Não havendo na pátria convento,
Teu convento, então, foi o teu lar!

Refrão:
Santa Rosa de Lima,
este chão te bendiz,
Padroeira da América
e da pátria feliz!
Mas de povos distantes,
Padroeira tam.bém,
Assim, roga por todos,
dando graças, amém!

2.
Vida austera a ti mesmo impuseste,
De Domingos seguindo o fervor,
Terciária do amor te fizeste,
mais querendo servir o Senhor!
Co'a família, em extrema pobreza,
Foste aos campos trabalho buscar,
E nos passos de tanta aspereza,
Mais ainda aprendeste a lutar!

3.
Sempre a festa de teu Santo Amado,
Tu passavas em viva oração,
E teu sonho no céu foi lembrado,
Nela, pois, morrerias então!
Deste chão, tão feliz - Novo Mundo -
És a santa primeira do altar,
E mil povos, no ardor tão profundo,
Este canto hoje vêm te entoar!


