“Espírito Santo, harmonia de Deus! Vós que transformais o medo em confiança e o fechamento
em dom, vinde a nós. Dai-nos a alegria da ressurreição, a perene juventude do coração. Espírito
Santo, nossa harmonia! Vós que fazeis de nós um só corpo, infundi a vossa paz na Igreja e no
mundo. Espírito Santo: tornai-nos artesãos de concórdia, semeadores de bem, apóstolos de
esperança”. (Papa Francisco)
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Encontro de 30/05 a 05/06: “Assim como o Pai me enviou também eu vos envio: Recebei
o Espírito Santo!”
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha, crucifixo e flores...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: “Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no
mesmo lugar” (At. 2, 1). Assim como os discípulos, nós também nos mantenhamos
unidos e inspirados em servir. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Pentecostes! “Quando chegou o dia de Pentecostes, os
discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar” (At. 2, 1). Reflitamos!
Oração: “Enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda a face renovai” (Sl. 103). Por
Cristo Nosso Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O príncipe deste mundo agora será expulso;
e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo.
Evangelho: Jo. 20, 19-23
Para partilhar com o grupo
O Espírito é a ventania de Deus!
Há, pois, pelo Espírito uma reconciliação entre o particular (a língua dos Galileus) e o
universal (todas as línguas). Há também uma passagem: estavam trancados num lugar
bem conhecido e a situação agora é de mobilidade; “Ide por todo mundo e pregai o
Evangelho”, diz Jesus a seus discípulos (Mc 16,15). O Espírito é de fato intocável,
voando de uma extremidade à outra da terra. É a respiração, mas também ventania
de Deus. E é, ao mesmo tempo, a presença de Deus em nós. Ou, se quisermos, é Deus e
o Cristo que, pelo Espírito, nos são interiores. É, sem dúvida, por estar misturado
intimamente a nós que Ele é intocável e não conseguimos representá-Lo. É um paradoxo:
Ele é o que possuímos de mais íntimo e, ao mesmo tempo, o que nos expulsa de nosso
“eu” para nos pôr a caminho do que nos ultrapassa por todos os lados. Ele, a um sopro só,
nos desliga de nós mesmos e nos liga a um corpo de que nos tornamos os membros. É a
respiração deste novo corpo. Corpo que, a uma só vez, é uno e múltiplo, conjugando as
diversidades, a comunidade onde somos inseridos.
Preces da comunidade
1) Cristo nossa páscoa, envia sobre as comunidades cristãs e toda a humanidade a luz do
teu Espírito que acompanha e guia os nossos passos.

R: Fica entre nós, Senhor!
2) Espírito de amor, inspira-nos na vida a sonhar com uma outra realidade possível com
a força do teu sopro inspirador.
3) Amor do Pai e do Filho, permanece com a gente nessa hora de sofrimento causada
pela violência em nosso País.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “A diversidade de Religião não justifica a indiferença nem a
inimizade. Pelo contrário, a partir da fé religiosa, é possível tornar-se artesãos de paz e
não espectadores inertes do mal da guerra e do ódio”. (Papa Francisco) Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Que possamos “buscar juntos a verdade no diálogo, na conversa tranquila
ou na discussão apaixonada. Que seja um caminho perseverante, feito também de
silêncios, capaz de recolher pacientemente e vasta experiência das pessoas e da
diversidade”, e busquemos sempre o entendimento. Por Jesus Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Senhor, nos dê coragem, discernimento e sabedoria, empatia para que possamos
ter condições de entender o que queres de nós. Nos abençoe em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos são encontros semanais e em
comunidade com a Palavra de Deus. É um espaço de partilha, de escuta, de oração e de
celebração da vida iluminados pela Palavra.
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Encontro de 06 a 12/06: Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o
Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 13
Início: Irmãos e irmãs... Bendito seja o Pai criador, o Filho salvador e o Espírito
santificador. Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito
Santo. Amém.
Canto: nº 14
Vamos recordar a vida: A reflexão de hoje nos convida a falar das relações. Relação
com a comunidade, com a família, com o diferente. Reflitamos!
Oração: Que A Santíssima Trindade: que é Pai, Filho e Espírito Santo. As três Pessoas
Divinas, num só Deus. Nos dê discernimento para superar as diferenças em tempos tão
difíceis. Amém.

Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
Ao Deus que é, que era e que vem.
Pelos séculos. Amém.
Evangelho: Jo. 16, 12-15
Para partilhar com o grupo
“O Espírito é o Amor Misericordioso!”
Nas palavras de Jesus, a comunidade de João nos anuncia: o Espírito Santo é quem
garante a vida e missão. O Espírito é o intérprete que comunica o Amor Misericordioso de
Deus a cada um e cada uma.
Aquele que tornou possível a encarnação do Filho de Deus no seio da jovem Maria de
Nazaré continua tornando possível que o projeto de Deus continue visibilizando-se em
nossa história através da disponibilidade de homens e mulheres, jovens, idosos e até
crianças!
A festa da Santíssima Trindade nos exorta a sermos colaboradores na gestação, defesa e
cuidado da Vida de nosso planeta, para que as palavras de Jesus se façam realidade: "Que
todos tenham vida e vida em abundância".
Preces da comunidade
1) Deus Criador, ajuda toda a humanidade a contemplar a beleza da criação para se
comprometer com a preservação das águas, das florestas, da vida...
Ouve-nos, Senhor!
2) Cristo Redentor, ilumina com a luz da tua ressurreição todo tipo de morte que
paira sobre o teu povo que sofre com a pandemia.
3) Espírito Santo, sopro inspirador, acompanha as comunidades cristãs e todas as
pessoas de boa vontade a protagonizar um mundo de amor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Ao olharmos com atenção as diferentes funções que Jesus atribui
ao Espírito, percebemos várias. Ele “nos encaminhará para toda a verdade”, “dirá o que
escutou” e “anunciará as coisas que vão acontecer”. Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Senhor não permita que fiquemos indiferentes diante do sofrimento
dos milhares de pessoas que cada dia morrem de fome, de tantas injustiças que há ao
nosso redor. Amém.
Bênção: “Eu só peço a Deus, que a dor não me seja indiferente, que a morte não me
encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria”. Nos abençoe em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: Os encontros são para reflexão, celebração e partilha
da vida em nossa família e família comunitária, por isso o ideal que assumamos como
compromisso, refletir o dom da vida.
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Encontro de 13 a 19/06: O Senhor é a força do seu povo?
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: “Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre
os vossos servos” (Sl 27,8s). Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: Jesus é o Cristo de Deus, fonte de amor e vida! Reflitamos e
tragamos tudo que nos incomodou ou nos inspira.
Oração: “Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora, ansioso vos busco! A minha
alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja” (Sl. 62). Por Cristo Nosso
Senhor, amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Um grande profeta surgiu,
Surgiu e entre nós se mostrou,
É Deus que seu povo visita,
Seu povo, meu Deus visitou.
Evangelho: Lc. 9, 18-24
Para partilhar com o grupo
“E vós, quem dizeis que eu sou?”
As perguntas feitas por Jesus aos seus discípulos e que chegam até nós através do
Evangelho nos propõem uma reflexão a partir da sua verdadeira identidade. Quem é Jesus
e o que Ele representa para todos nós? Ao fazer tais perguntas, logicamente Jesus não está
interessado em fazer uma pesquisa sobre a sua popularidade ou sua fama e muito menos
receber elogios ou honrarias. Sua indagação tinha por objetivo saber até onde sua
mensagem estava chegando e também como ela estava sendo entendida. Se para o povo
a verdadeira identidade de Jesus como o Messias, o Filho de Deus, ainda não está clara,
para aqueles que se encontravam mais próximos, os seus discípulos, era de vital
importância tal entendimento. Pedro mais uma vez “assume a dianteira” e diante da
pergunta de Jesus revela a Sua verdadeira identidade declarando ser Ele “O Cristo de
Deus”. Tal entendimento na vida cristã projeta o crente ao encontro da Vontade de Deus,
no testemunho e na renúncia de si mesmo em favor do Reino. As perguntas que hoje

podemos nos fazer é: Como vemos e como sentimos a presença de Cristo no meio de nós.
Quem é Ele para nós? Será que estamos colocando Jesus no centro da nossa vida e
procuramos escutar e colocar em prática os seus ensinamentos? Enquanto houver dúvidas
nós não conseguiremos ouvi-Lo e muito menos seguí-Lo. É através da fé, da oração e de
uma reflexão profunda da nossa origem que conseguiremos seguir Jesus e dar mais
atenção às suas Palavras. São Paulo nos diz que todos somos “filhos de Deus pela fé em
Jesus Cristo” (Gl 3,26). Assim, a nossa vida não pode e nem deve se desvincular da vida
de Jesus, num processo de seguimento e de entrega total ao seu chamamento. Se hoje o
homem procura viver por si só e ser seu “próprio deus”, anulando a presença de Cristo, a
liturgia nos convida a “reforçar” a nossa fé em Deus e colocar em prática os seus
ensinamentos, descobrindo em Cristo a Sua presença salvadora que nos liberta através do
amor e do dom da própria vida.
Preces da comunidade
1) Senhor, fonte de vida, invocamos a tua bondade sobre nós e toda a família
humana.
Fica conosco, Senhor!
2) Senhor, razão da nossa esperança, nos faça capazes de suportar as mazelas da
violência, e que conquistemos a paz e uma nova humanidade.
3) Senhor, tu que estás sempre presente em nosso meio, abre os nossos olhos e a
nossa inteligência para reconhecermos os teus sinais.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “A Escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e
da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou” (Papa Francisco).
Será que escutamos as demandas daquelas pessoas mais necessitadas?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus e Senhor, que a misericórdia se torne concreta, torne-se
proximidade, serviço, atenção às pessoas em dificuldade. Por Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: O Deus do ‘Entendimento’ e Mãe da Consolação nos faça viver unidos no
mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre. Amém! E nos abençoe em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: A semana nos convida a refletir as tempestades que
vivemos nos mares da vida.
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Encontro de 20 a 26/06: Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria!
(Sl 46,2)
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 10
Início: O Filho de Deus nos chama ao seu seguimento e nos indica o caminho. Iniciemos
nosso encontro. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11
Vamos recordar a vida: Recordar a vida é refletir e compartilhar, vitórias, mas também
os momentos que clamamos como o salmista: “Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me
refugio!” (Sl. 15). Reflitamos!
Oração: Senhor, que sejamos como o verdadeiro discípulo que segue o Mestre no
caminho da renúncia a si mesmo e da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os
excluídos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte;
Fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis.
Evangelho: Lc. 9, 51 - 62
Para partilhar com o grupo
“Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o Reino de Deus”
O Evangelho de hoje nos mostra realidades que estarão diretamente ligadas a todo aquele
que se propõe ser seguidor de Jesus. Abraçar a “causa de Cristo” importa primeiramente
um deslocar-se de si mesmo e empreender uma trajetória baseada num serviço despojado
e tendo a fé como motivação diante das dificuldades. Para aquele que empreende o
“caminho de volta” no seguimento do Mestre, surge a figura do homem novo que é capaz
de despojar-se de si mesmo em favor de um Projeto inovador da figura humana e que
também desafia e convida a viver sob a luz do amor sereno e incondicional de Deus. “É
para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar
de novo ao jugo da escravidão” (Gl 5,1). Diante da recusa do povo samaritano em receber
Jesus, a reação dos discípulos mostra a limitação humana e o despreparo diante das
adversidades da vida: “Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruílos?”. Jesus não aprova a atitude de Tiago e João e com isso vem mostrar que o Seu
projeto é de vida e não de morte e que a sua aceitação não se dá pela violência, mas através
da fé e do amor. Jesus nos ensina a adotar o seu “modelo de vida” numa conduta de amor,
perdão e paciência, mesmo diante da rejeição e das adversidades. Deixa claro, que no
caminho a ser percorrido não há privilégios, mas implica em renúncia e compromisso
com a cruz, na entrega de si mesmo e no exercício do amor total e desinteressado, até as

últimas consequências. “As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do
Homem não tem onde repousar a cabeça”. O “caminho de Jesus” é exigente e requer de
nós uma transformação interior que nos faça, no exercício pleno da liberdade, decidir-se
pelo anúncio do Reino e sua plena realização, deixando para trás o orgulho e os interesses
pessoais.
Para refletir:
1 – Tenho procurado me doar mais no serviço da Igreja?
2 – Como tenho reagido diante das dificuldades da missão?
3 – Me sinto mais tolerante com aqueles que são contrários aos meus princípios?
Preces da comunidade
1) Senhor ressuscitado, cura de todos os males, invocamos a tua força de vida, sobre
todas as pessoas e possamos ser verdadeiros seguidores.
Ouve-nos, amado Senhor.
2) Senhor, nossa vida e nossa paz, olha com carinho todos os profissionais da saúde
e dos serviços essenciais.
3) Senhor, sê a força inspiradora das comunidades cristãs no anúncio da alegria do
evangelho e na denúncia das injustiças.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e
não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão” (Gl 5,1). Que inspirados no
livro de Gálatas, nos coloquemos sempre contrários a qualquer tipo de escravidão.
Oração final: Senhor, que a partir do Amor possamos vencer a escravidão do egoísmo e
do ódio. “O que fazer para mudar o Mundo? AMAR! (Santa Dulce dos Pobres). Por
Cristo Nosso Senhor. Amém!
Bênção: “Buscar a face de Deus em tudo, em todos, o tempo todo, e a mão dele em
tudo o que acontece; é isso o que significa ser contemplativo no coração do mundo.
Ver e adorar a presença de Jesus, especialmente na aparência humilde do pão e no
angustiante disfarce de pobre” (Santa Teresa de Calcutá). Nos abençoe em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: Que possamos refletir durante a semana, até nosso
próximo encontro: Quando tenho me permitido a ser tomado pelas mãos por Jesus?

CANTOS E REFRÃOS

1. ONDE REINA AMOR
Onde reina amor, fraterno amor.
Onde reina amor, Deus aí está.
2. ESTOU PENSANDO EM DEUS
Estou pensando em Deus
Estou pensando no amor
Os homens fogem do amor
E depois que se esvaziam
No vazio se angustiam
E duvidam de você
Você chega perto deles
Mesmo assim ninguém tem fé
Eu me angustio quando vejo
Que depois de dois mil anos
Entre tantos desenganos
Poucos vivem sua fé
Muitos falam de esperança
Mas esquecem de você
Tudo podia ser melhor
Se meu povo procurasse
Nos caminhos onde andasse
Pensar mais no seu Senhor
Mas você fica esquecido
E por isso falta o amor

Da noite da mentira, das trevas para a
luz, busquemos a Verdade
Verdade é só Jesus.
Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz.
Tem vida só quem segue os passos de
Jesus.
Jesus, Verdade e Vida, Caminho que
conduz a Igreja peregrina
Que marcha para a luz
4. LOUVAREI A DEUS
Louvarei a Deus, seu nome bendizendo!
Louvarei a Deus, à vida nos conduz.
5. O MEU REINO TEM MUITO A
DIZER
O meu Reino tem muito a dizer,
Não se faz como quem procurou,
Aumentar os celeiros bem mais e sorriu.
Insensato, que vale tais bens,
Se hoje mesmo terás o teu fim?
Que tesouros tu tens pra levar além.
Sim senhor, nossas mãos
Vão plantar o teu reino.
O teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz.

Tudo seria bem melhor
Se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria
E se os pais fossem José
E se a gente parecessem
Com Jesus de Nazaré

O meu reino se faz bem assim:
Se uma ceia quiseres propor,
Não convide amigos, irmãos e outros
mais. Sai à rua à procura de quem
Não puder recompensa te dar,
Que o teu gesto lembrado será por Deus.

3. VÓS SOIS O CAMINHO

O meu reino quem vai compreender?
Não se perde na pressa que tem,
Sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém,
Se aproxima e procura o melhor
Para o irmão agredido que viu o chão.

Vós sois o Caminho, a Verdade e a
Vida o Pão da alegria descido do Céu!
Nós somos caminheiros que marcham
para os céus Jesus é o caminho que nos
conduz a Deus.

O meu reino não pode aceitar,
Quem se julga maior que os demais
Por cumprir os preceitos da lei, um a um

A humilde de quem vai além
E se empenha e procura o perdão,
É o terreno onde pode brotar a paz.

Quem com Deus anda nada lhe falta!
Não te perturbes, nada te espante,
Basta Deus, só Deus!

O meu reino é um apelo que vem,
Transformar as razões do viver,
Que te faz desatar tantos nós que ainda
tens. Dizer sim é saberes repor
Tudo quanto prejuízo causou,
Dar as mãos, repartir, acolher, servir!

8. QUEM NOS SEPARARÁ?

6. EU SÓ PEÇO A DEUS

Nem a espada, ou perigo,
Nem os erros do meu irmão,
Nenhuma das criaturas,
Nem a condenação.

Eu só peço a Deus
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria
Eu só peço a Deus
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria
Eu só peço a Deus
Que a injustiça não me seja indiferente
Pois não posso dar a outra face
Se já fui machucado brutalmente
Eu só peço a Deus
Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande e pisa forte
Toda pobre inocência desta gente
É um monstro grande e pisa forte
Toda pobre inocência desta gente
Eu só peço a Deus
Que a mentira não me seja indiferente
Se um só traidor tem mais poder que um
povo
Que este povo não esqueça facilmente
Eu só peço a Deus
Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganado
Pra viver uma cultura diferente

Quem nos separará? Quem vai nos
separar do amor de Cristo? Quem 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 vida, nem a morte,
A tristeza ou a aflição.
Nem o passado, nem o presente,
O futuro, nem opressão.
Nem as alturas, nem os abismos,
Nem tão pouco a perseguição.
Nem a angústia, a dor ou a fome,
Nem a tribulação.

9. TUA BENÇÃO SENHOR
Tua bênção, Senhor, nos ilumine,
Tua face, Senhor, sobre nós brilhe!
Teu poder encerra paz e retidão,
Bênçãos e frutos por todo este chão.
Teu poder encerra paz e retidão,
Bênçãos e frutos por todo este chão.
Deus se compadece e de nós, se
compraz, em nós resplandece seu rosto
de paz. Pra que o povo encontre, Senhor,
teu caminho e os povos descubram teu
terno carinho!
Que todos os povos te louvem, Senhor,
Que todos os povos te cantem louvor!
Por tua justiça se alegram as nações,
Com ela governas da praia aos sertões.

7. NÃO TE PERTURBES
Não te perturbes, nada te espante,

Que todos os povos te louvem, Senhor,
Que todos os povos te cantem louvor!

O chão se abre em frutos, é Deus que
abençoa! E brotem dos cantos do mundo
esta loa!

Nossa vida é feita de esperança.
Paz e flores nós queremos semear.
Felicidade somente alcança
Quem cada dia se dispõe a caminhar.

10. DEUS VOS SALVE, DEUS!
Deus vos salve, Deus!
Deus vos salve, Deus!
Deus salve esta casa
Onde mora Deus,

Ah! Quem me dera poder estar agora
Festejando lá no céu nosso Senhor.
Mas sei que chega a minha hora
E, então, feliz, eu cantarei o seu louvor.
13. Ó TRINDADE VOS LOUVAMOS

… vos salve Deus.
11.
NÓS
ESTAMOS
AQUI
REUNIDOS
Nós estamos aqui reunidos Como
estavam em Jerusalém Pois só quando
vivemos unidos É que o Espírito Santo
nos vem.
Ninguém para esse vento passando
Ninguém vê, e ele sopra onde quer Força
igual têm o Espírito quando Faz a Igreja
de Cristo crescer.
Feita de homens, a Igreja é divina Pois o
Espírito Santo a conduz Como um fogo
que aquece e ilumina Que é pureza, que
é vida, que é luz.
Quando o Espírito espalma suas graças
Faz dos povos um só coração Cresce a
Igreja onde todas as raças Um só Deus,
um só Pai louvarão. Por um futuro sem
dor.

12. MARIA, Ó MÃE CHEIA DE
GRAÇA
Maria, ó Mãe cheia de graça,
Maria, protege os filhos teus!
Maria, Maria, nós queremos contigo
estar nos céus!
Aqui servimos a Igreja de teu Filho,
Sob o teu Imaculado Coração.
Dá-nos a bênção, e nós faremos
Da nossa vida uma constante oblação.

Ó Trindade, vos louvamos,
Vos louvamos pela vossa comunhão.
Que esta mesa favoreça,
Favoreça nossa comunicação.
Contra toda tentação da
Ganância do poder.
Nossas bocas gritem juntas
A palavra do viver (Bis)
Na montanha com Jesus,
No encontro com o Pai.
Recebemos a mensagem:
Ide ao mundo e o transformai (Bis)
Deus nos fala na história e
Nos chama a conversão.
Vamos ser palavras vivas
Proclamando a salvação. (Bis)
Vamos juntos festejar
Cada volta de um irmão.
E o amor que nos acolhe
Restaurando a comunhão. (Bis)
14. ESTÁS ENTRE NÓS
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!

