Leitura Orante da Palavra de Deus
ou Lectio Divina
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: Precisamos ter muita força e também
um alimento que nos sustente e nos faça discernir
pela verdade e pela justiça. Vamos ouvir o que a
palavra tem a nos dizer:

27º Encontro

Dar Bom Conselho
Acolhida e apresentação: Escolher um canto
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dirigente: A alegria do Evangelho é um comportamento que se espera dos que aderiram a Jesus,
dos que fizeram um encontro pessoal com Cristo dispostos a servir com despojamento no serviço aos mais necessitados. A vida se alcança e
amadurece a medida que é entregue para dar a
vida aos outros. A evangelização se faz a partir
do anúncio da Palavra, sobretudo a Palavra vivida,
testemunhada nas situações mais exigentes que
nos encontramos. Não deixemos que nos roubem
a alegria da evangelização.
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz
Em nossas almas acendei,
o amor, o amor, o amor de Jesus (bis)
Grão consolador, nossa alma habitais
e nos confortais, e nos confortais!
Aos vossos fieis que confiantes oram
Dai os sete dons daí os sete dons
Dai virtude e prêmio e nos fins dos dias
Eterna alegria, eterna alegria!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família?
Você costuma dar ou receber conselhos? De quem?
Quais as pessoas ou situações que mais influenciam em sua vida?
Incentivar a partilha
Dirigente: A mídia é uma poderosa formadora de
opinião. Ela pode criar em nós um vazio, constrói a
necessidade do consumo e do acúmulo de certos
produtos, ou ideal do conceito de beleza, sucesso, felicidade e prazer e ainda pode influenciar nosso voto
e nossa opinião sobre os mais diversos assuntos.

Canto: Tua Palavra é lâmpada
para os meus pés Senhor
Lâmpada para os meus pés e luz,
luz para o meu caminho (bis)

1º Momento - Leitura
Evangelho – Marcos 10,17-27
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

(não é momento de interpretação do texto)

Incentivar a partilha
Dirigente: Não existem soluções mágicas para os
que aderem o seguimento a Jesus. E ele procura
destruir essa lógica no ensinamento aos discípulos que já haviam deixado se contaminar por este
pensamento. É preciso coragem de tomar a decisão ao chamado: “Vem e segue-me”. Reconhecer
que somos necessitados da misericórdia de Deus
para fortalecer a nossa fé, afastar nossos medos,
aliviar e curar nossas feridas para sermos portadores da força e do amor de Deus.
Canto: Senhor se tu me chamas eu quero te ouvir
Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui!
Dirigente: O homem da parábola é rico. Trata-se
de uma pessoa importante, talvez um governador.
A atitude de Jesus, primeiramente indica que só
Deus é bom, e em seguida que o homem procurava observar os mandamentos. Ele estava preocupado com a sua vida eterna. Jesus o faz pensar e
exige uma prática que leve os necessitados a ter
uma vida melhor neste mundo: “Falta só uma coisa para você fazer: vá, venda tudo, dê o dinheiro
aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me”.

2º Momento - Meditação
Proclamar novamente a LEITURA
Evangelho – Marcos 10,17-27
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
Incentivar a partilha

Dirigente: Se não renunciar à riqueza,  o coração
fica dividido. O moço cumpriu todos os mandamentos, menos o primeiro: amar a Deus sobre
todas as coisas. Ouvindo a proposta de Jesus, o
rapaz “fechou a cara; e, porque era muito rico, foi
embora triste”. Os que decidem por seguir Jesus
Cristo encontram-se diante desta opção. Quero
seguir Jesus Cristo e para isto necessito optar, me
comprometer por segui-lo, sabendo que nele está
toda minha riqueza. Jesus muitas vezes não deu
respostas, mas questionou e fez com que àqueles
repensassem suas práticas, sua fé e suas escolhas.

3º Momento - Oração
O que o texto me leva a dizer a Deus?
Momento de falar com Deus
Canto: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre fazei que eu procure mais
consolar, que ser consolado.
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe,
é perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Proclamar novamente a LEITURA

4º Momento - Contemplação
Dirigente: Jesus aconselhou o homem rico para a
questão que lhe apresentou, mas a necessidade
de servir aos mais necessitados não o agradou.
Felizes os que ouvem o chamado de Jesus e O
seguem, colocam em prática sua Palavra e transformam a sociedade à caminho no Reino de Deus,
estes serão chamados de cristãos. Diante disso,
qual meu novo olhar a partir desta Palavra?
Incentivar a partilha.
Dirigente: O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita
o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos
entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. Enquanto no mundo, especialmente alguns
países, se reacendem várias formas de guerras e

conflitos, nós, cristãos, insistimos na proposta de
reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos
“a carregar as cargas uns dos outros” (Gal 6, 2).
Não a um dinheiro que governa em vez de servir.
Pai Nosso...
Canto/Oração: Ó Mestre fazei que eu procure mais
consolar, que ser consolado.
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe,
é perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

28º Encontro

Ensinar os que não sabem
Acolhida e apresentação: Escolher um canto/mantra
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Um bom educador aponta para o essencial. Não se perde nos detalhes, mas quer
transmitir aquilo eu realmente conta para que o
filho ou aluno encontre o sentido e alegria de viver.
É a verdade. E o essencial, segundo o Evangelho,
é a misericórdia.
Canto 517 – Louvai
Quem não renascer da água,
o Reino de Deus não verá.
Quem não renascer do alto, no Reino não entrará.
A verdade vos digo e quem escutará?
O que nasce da carne, só carne ficará;
mas o que nasce do Espírito, Espírito será!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dirigente: Existem pessoas e cristãos que não
são misericordiosos? Que fatos de nossa vida
nesta semana chamaram atenção pela falta de misericórdia? Em nossa igreja, nossa família, nossa
comunidade....
Incentivar a partilha
Dirigente: O Cristão necessariamente deve ser
misericordioso, porque isto é centro do Evangelho. E é isto que a Igreja Mãe nos ensina: a nos
comportar como Jesus. Fiel a este ensinamento,
a Igreja repete o pedido de Jesus: “Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso” (Lc
6,36. A sabedoria de Deus é um dom a ser partilhado. Ele tudo criou para que todas as pessoas
pudessem fazer bom uso e serem felizes. Tudo o
que somos e temos deve ser partilhado para impedir o acúmulo de bens e do saber. A comunidade é chamada a ir além desta prática. A felicidade
não está no ter, mas no ser e nas relações. Vamos
ouvir o que a Palavra de Deus no orienta.

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Canto: Aleluia
Tua palavra ao revelar-se ilumina
E os simples compreendem
És Palavra que dá vida (bis)
Dirigente: Nicodemos era um judeu representativo
muito importante. Era membro do supremo tribunal, responsável pela condenação de Jesus à morte. Ele não aderiu a Jesus, mas permaneceu preso
“às trevas”. Nicodemos é alguém que defende a
Lei enquanto fonte de vida e norma de conduta.
Mas o evangelho de João mostra que a Lei é fonte
de morte, pois justamente em nome dela pé que
Jesus será condenado. O que Jesus quis ensinar
a Nicodemos que fez a pergunta: “Como é que
uma pessoa pode nascer de novo, se já é idosa?”.
Canto: Sim eu quero que a luz de Deus
que um dia em mim brilhou,
jamais se esconda e não se apague
em mim o seu fulgor.
Sim eu quero que o meu amor ajude o meu irmão
a caminhar guiado por sua mão,
em tua Lei em ta luz Senhor.

1º Momento - Leitura
Evangelho – Jo 3,1-12
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

(não é momento de interpretação do texto)

Incentivar a partilha
Dirigente: Jesus espera o nosso Sim, no compromisso de testemunhar e anunciar o imenso Amor
de Deus por toda a criação, e especialmente por
nós, que temos a responsabilidade de cuidar da
casa comum.
Canto: Não te perturbes nada te espante
Quem com Deus anda nada lhe falta
Não te perturbes nada te espante
Basta Deus, só Deus!
Dirigente: Jesus é quem de fato ensina: “Não
deixeis que os outros os chamem de lideres, pois
um só é o líder de vocês: o Messias”. Mas não
basta saber quem é Jesus, nem mesmo reconhecer que Ele provém de Deus; o comprometimento
explícito com a causa de Jesus deve ser a expressão das nossas atitudes no dia-a-dia: é disso
que Nicodemos foge.

2º Momento - Meditação
Proclamar novamente a LEITURA
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
Incentivar a partilha.

Dirigente: Tudo o que Jesus fez e ensinou é a favor da vida, para que a humanidade seja salva. Ele
não veio condená-la: ao contrário, mediante sua
prática de vida propõe à todos vida em plenitude.
Diante da prática de Jesus temos que tomar uma
posição: com Jesus a favor da vida, ou contra Jesus e a favor da morte.

3º Momento - Oração
O que o texto me leva a dizer a Deus?
Momento de falar com Deus - preces
Canto: Escolher um refrão para cantar após cada
prece.
Dirigente: Senhor fazei-me compreender que “renascer do alto” não é só ser batizado, mas acolher
a cada dia o amor ao próximo, a valorização da
vida de cada pessoa, o respeito e o cuidado com
lugar que vivemos. Que eu me abra ao Teu Espírito
para ser capaz de compreender o teu chamado,
sem desanimar. O Batismo exige de nós um mergulhar na morte e Ressurreição do Senhor para
participar da salvação que vem de Deus. Senhor
reaviva o meu batismo. Dá-nos a Tua misericórdia.
Obrigado Senhor.

4º Momento - Contemplação
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
Sinto-me discípulo/a de Jesus.
Meu olhar deste dia será iluminado pela presença
de Jesus Cristo, acolhido na minha casa, no meu
trabalho, nos meus relacionamentos.
Incentivar a partilha.
Dirigente: Por causa do medo, Nicodemos foi
procurar Jesus na escuridão da noite. Medo das
autoridades, de ir contra a lei e de romper com
o sistema de morte. Nascer de novo é mudar de
vida e aderir ao projeto de Jesus. “Nascer do alto”,
portanto, é por em ação a mesma prática de vida
de Jesus, dando por isso a própria vida.
Canto: Não te perturbes nada te espante
Quem com Deus anda nada lhe falta
Não te perturbes nada te espante
Basta Deus, só Deus!
Dirigente: Do lado de Jesus, depois de morto,
saiu água e sangue, sinal de que Jesus deu completamente a vida por amor. A água e o Espírito,
portanto são o amor de Jesus até as últimas consequências. O que nos leva a crer que todo ensinamento deve fundamentar-se na prática libertadora de Jesus.
Pai Nosso...

Oração: Senhor que sejamos um sinal da Tua
presença no mundo e nossas ações testemunhem o verdadeiro Caminho de vida e de Salvação. Que nossas crianças e jovens aprendam o
sentido do Amor buscando sempre mais aprender da tua Palavra. Que as famílias sejam fonte
de sabedoria na prática do perdão e da união.
Que os evangelizadores anunciem a tua Palavra
e não a si mesmo. Que nossas comunidades sejam “casa e escola de comunhão”.
Canto: Escolher um canto para saída.

29º Encontro

Corrigir o que erra
Acolhida e apresentação: Escolher um canto
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dirigente: No Ano Santo da Misericórdia somos
chamados a ser Igreja de acordo com o grande
projeto de amor do Pai. Ser fermento no meio da
humanidade, anunciar e levar a salvação de Deus
a este mundo, que muitas vezes se sente perdido.
A correção fraterna deve ser um serviço à comunidade de irmãos que se querem bem e buscam
crescer no amor de Deus.
Canto: Eis-me aqui Senhor, eis me aqui Senhor,
pra fazer tua vontade prá viver no teu amor
pra fazer tua vontade prá viver no teu amor
Eis-me aqui Senhor!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção:
Em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Quais os desafios enfrentamos para viver a misericórdia?
Incentivar a partilha
Dirigente: Somos convidados a experimentar as
obras de misericórdia, pois será uma maneira de
acordar nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, na vivência do
amor ao próximo e no cuidado uns com os outros.
Canto: Confiemo-nos ao Senhor
Ele é justo e tão bondoso,
confiemo-nos ao Senhor, Aleluia!
Dirigente: Animados pelas palavras do Papa
vamos abrir nosso coração ao grande amor de
Jesus manifestado para todos: “Convido todo
cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro
pessoal com Jesus Cristo, ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de
o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo
para alguém pensar que este convite não lhe diz
respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor
ninguém fica excluído”.

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: A sociedade do Império Romano era
dura e sem coração, sem espaço para os pequenos. Estes buscavam um abrigo para o coração e
não o encontravam. As sinagogas também eram
exigentes e não ofereciam um lugar para eles, o
rigor de alguns na observância da Lei levava para
a convivência os mesmos critérios injustos da sociedade e da sinagoga.
Dirigente: Nas comunidades começaram a aparecer as mesmas divisões que existiam na sociedade e na sinagoga entre rico e pobre, homem e
mulher, raça e religião. Em vez de a comunidade
ser um espaço de acolhimento, tornava-se um lugar de condenação. Mateus quer iluminar a caminhada dos seguidores e das seguidoras de Jesus,
para que as comunidades sejam um espaço alternativo de solidariedade e de fraternidade.
Canto: Tua Palavra Senhor,
ao revelar-se ilumina
E os pobres compreendem
és Palavra que dá vida! (bis)

1º Momento - Leitura
Evangelho – Mateus 18,15-18
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

(não é momento de interpretação do texto)

Incentivar a partilha.
Dirigente: A preocupação central da comunidade de Mateus é que a comunidade seguidora dos
ensinamentos de Jesus pratique a Justiça. O seguimento de Jesus traz uma exigência que é a de
viver em comunidade. Ninguém de nós é perfeito,
e não é porque seguimos a Jesus estamos livres
de cometer erros. A competição é um dos grandes
males das primeiras comunidades cristãs e das de
hoje também. Não deixemos que nos roubem o
ideal do amor fraterno.

2º Momento - Meditação
Proclamar novamente a LEITURA
Evangelho – Mateus 18,15-18
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
Incentivar a partilha.
Canto: Confiemo-nos ao Senhor
Ele é justo e tão bondoso,
confiemo-nos ao Senhor, Aleluia!

Dirigente: A Palavra de Deus no dia de hoje aponta
para nós uma das coisas mais necessárias – mas
também uma das mais difíceis nas relações fraternas, sobretudo entre nós que vivemos da fé – a
chamada “correção fraterna”. A correção fraterna
é necessária, é importante, é útil, é de Deus, mas
é muito difícil corrigir e mais difícil ainda ser corrigido. Tanto quem vai corrigir como quem vai ser
corrigido têm que, em primeiro lugar, tirar do seu
coração o ressentimento, a mágoa e, sobretudo,
o orgulho, porque a correção fraterna tem que ser
movida pelo amor.

3º Momento - Oração
O que o texto me leva a dizer a Deus?
Momento de falar com Deus - preces
Canto: Escolher um refrão para cantar após cada
prece.
Dirigente: Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura
e do amor, que devolveu a vida em plenitude a
tantos homens e mulheres imersos no pecado e
caminhantes das trevas, conduza nossos passos
nos caminhos do perdão e fortalecei-nos para que
tenhamos a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar.

4º Momento - Contemplação
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
Sinto-me discípulo/a de Jesus.
Meu olhar deste dia será iluminado pela presença
de Jesus Cristo, acolhido na minha casa, no meu
trabalho, nos meus relacionamentos.
Incentivar a partilha.
Dirigente: Para sermos capazes de misericórdia,
devemos primeiro pôr-nos à escuta da Palavra
de Deus. É possível contemplar a misericórdia
de Deus e assumi-la como estilo de vida próprio.
Jesus não quer que nenhum se perca. Essa obra
de misericórdia nos ajuda a refletir que corrigir
um irmão não é como um juízo, mas como um
serviço de verdade e de amor ao irmão, já que
se dirige ao pecador não como um inimigo, mas
como um irmão.
Pai Nosso...
Oração: Senhor Deus que jamais se cansa de nos
perdoar, ensine-nos a cada dia pedir o seu perdão
sem nos cansar. E a ser mais misericordiosos com
os outros, tornando o mundo menos frio.
Canto: Escolher...

30º Encontro

Consolar os Aflitos
Acolhida e apresentação: Escolher um canto
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Todos nós na vida passamos por momentos de aflições e sofrimentos, algumas vezes em consequência dos nossos próprios erros,
em outras por perdas, enfermidades, problemas
pessoais ou familiares. Nesses momentos precisamos de consolação. Da parte de Deus ela vem
com certeza, pois consolar é atributo de Deus.
Todos: Felizes os aflitos, porque serão consolados!
Dirigente: O que pouco paramos para pensar é
que a aflição atinge mais gente do que podemos
imaginar. A aflição pode ser gerada por tristeza,
angústia, desgosto e excesso de preocupação.
Não necessariamente algo relacionado à morte.
Podemos perceber que, ao nosso lado, há muitos aflitos, pessoas que precisam de consolação,
alento e até mesmo a atenção que dá novo significado a tal situação que o meu próximo pode estar
vivendo naquele momento.
Canto: Maria, cheia de graça e consolo
Vem caminhar com seu povo
Nossa mãe sempre serás!

1º Momento - Leitura
Evangelho – Mateus 11,28-30
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a partilha.
Canto: Maria, cheia de graça e consolo
Vem caminhar com seu povo
Nossa mãe sempre serás!
Dirigente: Jesus diz: “Aprendam de mim que sou
manso e humilde de coração”. Muitas vezes, esta
frase foi manipulada para pedir ao povo submissão, mansidão e passividade. O que Jesus quer
dizer é o contrário. Ele pede que o povo deixe de
lado os professores de religião da época e comece a aprender dele, de Jesus, que é “manso e humilde de coração”. Jesus não faz como os escribas que se exaltam de sua ciência, mas é como
o povo que vive humilhado e explorado. Jesus, o
novo mestre, sabe por experiência o que se passa
no coração do povo e o que o povo sofre.

2º Momento - Meditação
Proclamar novamente a LEITURA
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?

4º Momento - Contemplação
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
Sinto-me discípulo/a de Jesus.
Meu olhar deste dia será iluminado pela presença
de Jesus Cristo, acolhido na minha casa, no meu
trabalho, nos meus relacionamentos.
SILÊNCIO......................
Dirigente: Por mais difícil que isso seja, é necessário nos desprender do nosso problema para ir
ao encontro do outro. Todo mundo tem problema,
todo mundo tem angústias e aflições. Mas aqui
a missão não é consolar a si mesmo, mas sim
ao nosso irmão aflito. Para isso é preciso que eu
deixe de lado, por alguns momentos, as minhas
feridas que carrego e me afligem para partir ao
encontro daqueles que precisam ter suas feridas
limpas. É exatamente isso! A aflição é como uma
ferida, que não se cura da noite para o dia, mas
leva um tempo para sarar.
Incentivar a partilha.
Dirigente: Jesus veio ao mundo para trazer a libertação do jugo do pecado e da morte e mostrar
que a verdadeira religião é aquela que liberta as
pessoas de todos os pesos que as oprimem na
sua existência. O verdadeiro cristianismo é aquele
que não está fundamentado na autoridade e na rigidez, mas na humildade e mansidão de coração,
por que o seu fundador, Jesus Cristo, manso e humilde de coração, é o Mestre de todo o nosso agir.

SILÊNCIO......................

Pai Nosso...

Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?

Incentivar a partilha.

Incentivar a partilha.

Dirigente: Jesus convida a todos que estão sobrecarregados pelo peso das observâncias da lei a
encontrar nele o descanso e a suavidade, pois ele
é manso e humilde de coração, capaz de aliviar e
consolas a gente sofrida fatigada e abatida (Mt 11
25-30). Ele conta com cada pessoa para que, no
meio político, econômico, da saúde pública e da
justiça, faça da sua profissão um meio para resgatar a dignidade de todos, especialmente os mais
aflitos e necessitados.

Oração: Oremos com o Salmo 104:
O Senhor se lembra sempre da Aliança!
Daí graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai
entre as nações seus grandes feitos! Lembrai as
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios!

RECORDAÇÃO DA VIDA!

Dirigente: Hoje mais do que nunca precisamos
de homens e mulheres que conheçam o modo de
proceder onde reine a prudência, a capacidade de
compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao
Espírito, para no meio de todos defender as ovelhas a nós confiadas dos lobos que tentam desgarrar o rebanho.
Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no
mundo. Sejamos criativos para contagiar a todos
com a alegria do Evangelho, na certeza de que
temos um Deus que ama e cuida de cada um pessoalmente, nas suas aflições e não se cansa de
nos perdoar.

Canto: Onde reina amor, fraterno amor
Onde reina amor, Deus aí está!

3º Momento - Oração
O que o texto me leva a dizer a Deus?
Proclamar novamente a LEITURA

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Momento de falar com Deus - preces

Dirigente: Jesus convida a todos que estão cansados para vir até ele e promete descanso. E o povo
que vive cansado debaixo do peso dos impostos
e das observâncias exigidas pelas leis de pureza.

Canto: Escolher um refrão para cantar após cada
prece.

Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus
E a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado
Aleluia, aleluia!

Dirigente: Jesus mestre, eu vos ofereço o meu trabalho para que todas as pessoas vos conheçam,
e para que apresse o Reino de Deus entre nós.
Jesus verdade, Caminho que por meio do nosso testemunho tua Palavra seja revelada a todos
como sinal de consolo.

Canto: Cristo, quero ser instrumento,
de tua paz e do teu infinito amor.
Onde houver ódio e rancor que eu
leve a concórdia, que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói, que eu leve
o perdão. Onde houver a discórdia,
que eu leve a união. E tua paz.
Mesmo que haja um só coração que duvida
do bem, do amor e do céu quero, com firmeza
anunciar, a palavra que traz a clareza da fé.
Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade,
fruto da tua luz. Onde encontrar desespero,
que eu leve a esperança, do teu nome Jesus.
Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez, quero bem no seu
coração, semear alegria pra florir gratidão.
Mestre, que eu saiba amar, compreender,
consolar, e dar sem receber.
Quero sempre mais perdoar, trabalhar
na conquista e vitória da paz!

