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1.Em silêncio, abandona-te ao Senhor 

- Põe tua esperança no Senhor 

   Confia nele e Ele agirá 

- Esperaatento aquilo que há de vir, 

   Escuta o tempo que o Senhor está a falar. 

- Esperar não é desejar 

   É obedecer ao caminho de Deus. 

- Caminheiros nós somos na História 

   Nas etapas da promessa do Deus Salvador. 

- De esperança e paciência do vivido, 

   Devagar se torna prece: Vem Senhor Jesus! 

 

2.Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir 

    Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor! 

    E foi tua a vitória! 

- Vantagens e honras são perda para mim 

Diante do conhecimento deste bem supremo 

Que é Cristo, meu Senhor! 

- Para conhecê-lo fui longe, me perdi. 

Agora que o encontrei, não quero mais deixá-lo! 

- Nada sou na minha justiça que é só aparência, 

Mas tudo sou na justiça de Deus  

que nasce da fé em Cristo! 

- Quero conhecê-lo ainda mais  

E a força da sua Ressurreição. 

Sei que conhecê-lo é sofrer e morrer com Ele,  

Mas a vida é mais forte! 

 

3.Jesus Cristo sendo Deus, disso não se aproveitou. 

Rebaixou-se a si mesmo, feito escravo se encontrou. 

 

Ser igual a um de nós, era pouco prá Jesus 

Humilhou-se e obedeceu, indo até morrer na Cruz. 

 

Deus, por isso, o elevou e um nome tal lhe deu 

Que se curvem diante dele o inferno, a terra, o céu. 

 

 Toda a língua então confesse para a glória de Deus 

Pai: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai! 

 

Ofereço este bendito ao Senhor daquela Cruz 

Ao seu Pai e ao Divino, toda a glória, amém, Jesus! 

 

4. Quem nos separará, quem vai nos separar 

Do amor de Cristo, que nos separará? 

Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? 

Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? 

- Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou 

tribulação / Perigo ou espada, toda a perseguição. 

-Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações 

Presente e nem futuro, poderes e nem pressões. 

- Nem as forças das alturas, nem as forças das 

profundezas, 

Nenhuma das criaturas, nem toda a natureza. 

 

5.Jesus, eu irei te cantar pela vida 

Jesus, eu irei te anunciar para sempre aos irmãos. 

Pois só tu és a paz e o amor dos cristãos. 

Jesus, eu irei te cantar pela vida. 

 

Jesus, eu irei te louvar pela vida 

Jesus, eu quisera meu amor fosse o eco de meu Deus. 

E vivendo na terra e crescendo o teu Reino 

Jesus, eu irei de louvar pela vida. 

 

Jesus, eu irei te amar pela vida 

Jesus, te acolhendo no pobre e no irmão sofredor 

Em defesa da vida e direitos humanos. 

Jesus, eu irei te amar pela vida. 

 

Jesus, eu irei te servir pela vida 

Jesus, dando a ti meu viver, meu sofrer, meu amor 

Pela luta em favor da Justiça e da Paz. 

Jesus, eu irei te servir pela vida. 

 

Jesus, eu irei de anunciar pela vida. 

Jesus, a gritar o Evangelho a todos o povos 

Prá que sejam discípulos e missionários. 

Jesus, eu irei te anunciar pela vida 

 

Jesus eu irei te levar ela vida 

Jesus, a viver teu Mistério Pascal que é Amor 

Pois, teu Corpo e teu Sangue por mim entregaste 
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Jesus, eu irei te levar pela vida. 

 

6.Senhor e Criador que és nosso Deus 

Vem inspirar estes filhos teus. 

E em nossos corações derrama a tua paz 

E um povo renovado ao mundo mostrarás. 

 

Sentimos que tu és a nossa luz 

Fonte do Amor, fogo abrasador. 

Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus, 

Pedimos nesta hora os dons do teu Amor. 

 

Se temos algum bem, virtude ou dom 

Não vem de nós, vem do teu favor, 

Pois que sem ti ninguém, ninguémpode ser bom. 

Só tu podes criar avida interior. 

 

Infunde, pois, agora em todos nós 

Que como irmãos vamos sempre agir:  

A luz do teu saber e a força do querer 

A fim de que possamos juntos construir! 

 

E juntos cantaremos sem cessar 

Cantos de amor para te exaltar. 

És Pai,és Filho e és Espírito de Paz, 

Por isso em nossa mente tu sempre reinarás. 

 

Não te perturbes, nada te espante 

Quem com Deus anda, nada lhe falta! 

Não te perturbes, nada te espante: só Deus basta! 

 

Deus é Amor. Arrisquemos viver por amor! 

Deus é Amor. Ele afasta o medo! 

 

7. Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui! 

Concede que sejamos um corpo só em ti! 

Contendas e malícias, que longe de nós vão, 

Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão! 

 

Pois sendo resgatados por um só Salvador 

Devemos ser unidos por mais um mais forte amor.   

Olhar compreensivos os erros de um irmão 

E todos ajudá-lo com grande compaixão. 

 

Se tua Igreja toda andar em santa união, 

Então será bendito o nome de cristão. 

Assim, o que pediste, em nós se cumprirá 

E todo o mundo inteiro a ti conhecerá. 

 

8. Espírito de Deus,  

Enviai do céu, um raio de luz!  

Vinde, Pai dos pobres,  

Dai aos corações vossos sete dons! 

     Consolo que acalma,  

     Hóspede da alma, doce alívio, vinde! 

     No labor descanso,  

     Na aflição remanso, no calor aragem! 

            Ao sujo lavai,  

            Ao seco regai, curai o doente! 

            Dobrai o que é duro,  

            Guiai no escuro, o frio aquecei! 

Enchei luz bendita 

Chama que crepita, o íntimo de nós! 

Sem a luz que acode,  

Nada o homem pode, nenhum bem há nele! 

        Dai a vossa Igreja,  

        Que espera e deseja, vossos sete dons! 

        Dai em prêmio ao forte 

        Uma santa morte, alegria eterna! Amém! 

 

9. Quando o Espírito de Deus soprou 

O mundo inteiro se iluminou.  

A esperança na terra brotou 

E um povo novo deu-se as mãos e caminhou! 

 

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. 

Justiça e paz hão de reinar e viva o amor. 

      Quando Jesus a terra visitou 

      A Boa Nova da justiça anunciou. 

      O cego viu, o surdo escutou 

      E os oprimidos das correntes libertou! 

Nosso poder está na união  

O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. 

Vamos lutando contra a divisão 

E preparando a festa da libertação! 

Cidade e campo se transformarão 

Jovens unidos na esperança gritarão. 

A força nova é o poder do amor. 

Nossa fraqueza é força em Deus libertador! 
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10. Vamos juntos para a mesa  / do banquete da 

Aliança / que o Senhor nos preparou. 

Esta mesa nos sustenta  / nos caminhos da esperança: / 

na estrada do amor. 

 

Ó Senhor, nesta mesa, buscamos  /   alimento que a 

todos refaz. /  Na procura da terra sem males,  /  que é 

penhor de justiça e da paz. 

 

Ó Senhor criaste a terra  /  colocaste nela a vida,  /  

deste ao povo como herança. 

Prá teus filhos, tuas filhas  /  tu sonhaste o paraíso  /  

dom, saudade e esperança. 

 

Uma terra sem os males,  /  do egoísmo e violência,  /  

da ambição e todo o vício.  

É projeto do teu Reino,  /  utopia do teu povo,  

nosso sonho e compromisso. 

 

Nesta terra que é de todos,  /  há indígenas sem rumo,  /  

de nações já dizimadas;  

Há sem-terra e sem-teto,  /  sem-saúde e  

sem-escola; há pessoas mal amadas. 

 

 Que a paz e a justiça  /  caminhando de mãos dadas  /  

vençam ódio, a fome e a guerra. 

É o que juntos esperamos  /  de acordo com a 

promessa:  /  “novos céus e nova terra”. 

 

12. Onde o amor e a caridade, Deus aí está! 

 

Congregou-nos  num só corpo o amor de Cristo. 

Exultemos, pois, e nele jubilemos. 

Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos.  

E sinceros, uns aos outros, nos queiramos. 

 

Todos juntos, num só corpo congregados: 

Pela mente não sejamos separados! 

Cessem lutas, cessem rixas, dissensões,  

Mas esteja em nosso meio Cristo Deus! 

 

Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos 

Tua face gloriosa, Cristo Deus: 

Gáudio puro, que é imenso e que ainda vem, 

Pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

13 - Bendito seja Deus Pai, do universo Criador         

Pelo pão que nós recebemos,                                    

Foi de graça e com amor.                                

O homem que trabalha, faz a terra produzir.          

O trabalho multiplica os dons                                  

Que nós vamos repartir. 

Bendito seja Deus Pai, do universo Criador           

Pelo vinho que nós recebemos,                                

Foi de graça e com amor. 

E nós participamos da construção do mundo novo 

Com Deus que jamais despreza                                    

Nossa imensa pequenez. 

14 - As mesmas mãos que plantaram a semente   aqui 

estão. / O mesmo pão que a mulher preparou, aqui 

está. / O vinho novo que a uva sangrou jorrará no teu 

altar. 

A liberdade haverá, a igualdade haverá 

e nesta festa onde a gente é irmão                                          

o Deus da Vida se faz comunhão. 

Na flor do altar o sonho da paz mundial.                  

A Luz acesa é a fé que palpita hoje em nós              

do Livro aberto o Amor se derrame total                    

em nosso altar. 

15 - Povos d´América, gente sofrida                          

onde a esperança insiste em germinar.                    

Povos da d´América , quanta alegria!                    

São tantas raças, vozes a cantar! 

Negros e brancos, índios, mestiços 

de todos Deus é Pai.  

Uma só fé, um só Salvador, 

o mundo evangelizai.  

“Vinde, vede e anunciai”!  

Povos d´América, denunciai,                               

rostos marcados pela opressão!                          

Povos d´América, anunciai,                                       

da cruz de Cristo surge um mundo irmão! 
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Povos d´América, povos da terra          

Desfigurados na pobreza e dor!                         

Povos d´América, nações do mundo                 

Buscai no Cristo a força do amor. 

Ó Mãe d´América de Guadalupe,                             

de Aparecida e tantos nomes mais.                     

Virgem Maria, Mãe destes povos,                           

eis vossos filhos a quem tanto amais. 

16 - Pela noite misteriosa, o silêncio é tua voz            

Já podemos descansar, ficarás perto de nós. 

Nosso dia que termina, é preciso agradecer.      

Tua mão que nos guiou                                                                      

nós queremos bendizer. 

Nós temos muitas graças, nós queremos te servir. 

Quando a noite se acabar, novo dia há surgir. 

Amanhã de manhã cedo, nós viremos te  encontrar. / 

Nossa casa é tua casa.                     

Nossa mesa é teu Altar. 

17 - Em tua paz, Senhor, deixa ir agora o teu servo / 

como prometeu tua Palavra, ir em paz.                    

-  Deixai, agora, vosso servo ir em paz,                              

conforme prometestes, ó Senhor.                              

- Pois meus olhos viram vossa salvação                   

que preparastes ante a face das nações:                   

-  uma Luz que brilhará para os gentios                     

e para a glória de Israel, o vosso povo.      

18 - Pai de Amor, aqui estamos celebrando a unidade. 

Somos teu filhos amados nesta mesa da igualdade. 

Somos uma só família, somos um só coração. 

Eis que a graça da partilha entre nós faz-se oração. 

No raiar de um novo tempo nova vida então se faz. 

A esperança do teu povo é justiça, amor e paz!    

Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação! 

Desta gente tão sofrida vem mostrar-Te Deus-Irmão. 

Tua cruz é rumo certo, junto a Ti vamos seguir, 

pois teu Reino está bem perto: as sementes vão florir!  

Santo Espírito de Amor, faz em nós tua morada. 

E na luta contra a dor, guia nossa caminhada! 

És a fonte da Verdade, vem mostrar o direção: 

Vida plena,dignidade, povo livre, mundo irmão!   

 


