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Fala peregrino, como você
está? 

Quem canta reza duas vezes, já
dizia Santo Agostinho. E se tem
uma coisa que este grupo gosta
de fazer, é cantar e orações ao
nosso Deus. 

Por isso, para que os nossos
encontros e momentos fiquem
ainda ainda mais legais,
separamos as músicas mais
tocadas e que iremos cantar
durante a nossa preparação
para a Jornada Mundial da
Juventude. 

Este PDF contém dezenas de
músicas, uma mais bonita que a
outra, para levar você até um
verdadeiro encontro com Deus.

E aí, bora cantar?
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EIS-ME AQUI
Missionário Shalom

ESTRANGEIRO AQUI
Missionário Shalom

Acho que me apaixonei. Não resisti,
me entreguei. Te escutei a me
chamar, deixei tudo para te seguir. 

Restituiu com o teu perdão,
transformou todo o meu coração.
Nem por mil dias no Caribe eu troco
tua presença, Deus

Eu sou latino americano, sou.
Peregrino nesse mundo, sou.
Eleito pelo teu amor, leva-me
Senhor! (2x) 

Eis-me aqui, sou o teu servo, Senhor.
Faz de mim o que você quiser, pois
pra mim tua vontade é minha
felicidade! (2x)

Ho, uooh, oh, uooh! Eis-me aqui ! (2x) 

Se me manda pra direita, vou. Se me
manda pra esquerda, vou. À frente
Tu estás Senhor, por onde você, eu
vou! (2x)

Soy latino americano, soy. Peregrino
en este mundo, soy. Elegido por tu
amor, llevame Señor (2x)

Heme aquí,soy todo tuyo, Señor!
Haz de mí lo que desea, pues para
mi tu voluntad es mi felicidade! (2x) 

Si me dice a la derecha, voy. Si me
manda hasta la izquierda, voy. En
frente Tú estás Señor, a dondes Tu
vayas, yo voy!

Eu tenho os meus pés no chão, mas
sei que o meu coração está muito
além do céu e do que se possa ver.

Busco o que no alto está, busco o
que não passará jamais. Minha vida
está escondida em Jesus!

Sou Estrangeiro Aqui, o céu é o meu
lugar. É de onde vim, é pra onde
vou, é lá onde eu vou morar! (2x)

O Senhor é minha luz e salvação, de
quem terei medo?
O Senhor é a segurança da minha
Vida, a quem eu temerei?

TEMPLO VIVO
Diego Fernandes

Seja bem-vindo Espírito Santo, o meu
coração é o teu lar

Seja bem vindo Espírito Santo
A minha casa é também tua casa
A minha família é o teu lugar

Aaah! Vem em mim morar, aaah!
Vem em mim morar!

Quero ser o templo vivo
Te levar comigo
Quero ser o templo vivo do teu amor
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UMA REVOLUÇÃO
Missionário Shalom

DERRAMA O TEU
AMOR AQUI
Celina Borges

Quantos motivos eu tenho para
louvar e exaltar o nome do Senhor.

Com todo o meu ser quero espalhar
O Seu amor aonde quer que eu vá
Nada no mundo pode me parar.

Jesus me alcançou, me atraiu
Me libertou e me fez Seu.
Ele me formou, me enviou
E hoje vivo para celebrar o Seu
amor!

Eu canto, eu grito e não consigo
mais parar. É forte, é vivo o seu
amor neste lugar! 

Senhor, eu quero obedecer a Tua
voz, derrama o Teu Espírito sobre
todos nós.  

Senhor, eu quero mergulhar, me
comprometer, entrar na intimidade
do teu coração, derrama em nós Tua
unção

Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui
Faz chover sobre nós Água Viva

Uma igreja renovada
Povo santo reunido
Famílias restauradas
Pelo poder do Teu Espírito

CHUVA DE GRAÇA
Padre Fábio de Melo

Chuva de graça pedimos a Ti.
Chuva de graça, derrama em nós
Chuva de graça neste lugar.
Derrama

Há uma chuva de graça aqui
Está chovendo sobre todos nós
E quem mais se entregar, mais se
molhará

Há uma semente pra germinar
E muitos frutos a se produzir
Na terra do coração, derrama tua
graça

Jesus, desde que eu te encontrei
Confesso que me apaixonei
E não consigo mais viver sem ti

Tu és, tudo o que eu sempre quis
O que eu preciso para ser feliz
Sem Ti eu perco o fôlego
Eu perco o ar

Eu perco o ar
Não consigo respirar
Tu és Senhor o oxigênio
Que me faz viver

OXIGÊNIO
Missionário Shalom
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DNA
Missionário Shalom
Mesmo que eu corra para longe
Fuja para bem distante resistindo ao
teu amor, meu Jesus
Mesmo que eu feche a porta do meu
coração e jogue a chave pra longe
tentando não mais te ver, te
esquecer

Deus, eu sei que por mais que eu
Tente fugir de ti. Tu não desistirás de
mim, não dá mais para te deixar
Na porta do meu coração
Vem logo, pode entrar

Mesmo que eu não queira mais te
ver, queira te esquecer
E resista ao teu amor, Deus
Nada pode nos separar
Eu tenho o teu DNA

180 GRAUS
Missionário Shalom

É viver sempre na contramão
Sem endereço pra pousar o coração
É ver tudo fora do lugar
A vida inteira de pernas pro ar

Cansei, chega de viver assim
Sei que Deus tem o melhor pra mim
Eu sei, Nele posso confiar
E uma virada Ele vai realizar

Eu só quero esse amor e mais nada
Com Ele eu vivo uma virada de 180
graus. Eu, não quero mais me
esquecer, daquele que me fez
reviver. Tirou a minha vida do chão
Estou em Suas mãos

Eu vou, deixar me guiar e  me
abandonar no teu querer.
Preciso fazer a tua vontade em
minha vida.

Para onde eu irei? Em quem me
apoiarei? Para onde eu irei? Em
quem me apoiarei?

Eu seguirei, eu irei aonde fores
Senhor. Tua graça me basta, Teu
amor me sustenta!

EU SEGUIREI
Frei Gilson - Som do Monte

O Senhor tem muitos filhos, muitos
filhos ele tem. Eu sou um deles,
vocês também, louvemos ao
Senhor!

Braço direito
Braço esquerdo
Perna direita
Perna esquerda

O SENHOR TEM
MUITOS FILHOS
Frei Gilson - Som do Monte

A alegria está no coração de quem
já conhece á Jesus. A verdadeira paz
só tem aquele, que já conhece a
Jesus. O sentimento mais precioso,
que vem do nosso Senhor: é o amor,
que só tem quem conhece a Jesus.

Posso pisar numa tropa e saltar as
muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a
rocha da minha salvação Com ele
não há mais condenação. Aleluia

A ALEGRIA ESTÁ NO
CORAÇÃO
Mara Lima
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FOGO ABRASADOR
Comunidade Shalom

Se tu inflamas o meu coração, Se tu
somente és a minha razão, de viver e
amar. 

Em tuas mãos minha vida estar, Teu
coração é onde quero morar, E unir-
me em amor. 

Como um fogo abrasador inflama,
faz subir tuas centelhas de amor em
chamas, no teu coração aberto meu
senhor. 

Seja adorado pra sempre senhor,
quero te amar como amado eu sou,
em louvor me darei, Tua vontade e a
minha uma só Teu coração e o meu
sejam um só, movimento de amor.

SHEKINAH
Adoração e Vida
Chega a glória de Deus, eis a
promessa que jamais falhou. Já
resplandece na vida de quem em
Deus esperou. Quero viver esse
amor, apaixonado, um adorador. Sei
que é do trono da graça que vem o
consolador.

Desce do céu sobre nós, Shekinah,
Espírito Santo. Desce do céu sobre
este lugar, ó terra, tremei. A glória
do Rei nos alcançou em nós habitou,
Shekinah.

Uma aliança real, nada e ninguém a
consegue romper. Fidelidade é igual
respirar pra sobreviver. Aviva em
mim esse amor para honrar teu
chamado, Senhor. De santidade
inflama meu ser, fogo abrasador

Hoje o céu se abre pra derramar
sobre os corações, toda a graça do
Pai! Eu também quero me derramar,
de todo o meu coração nos braços
do Pai! 
Vem, Espírito Santo, com teu poder,
tocar meu ser, fluir em mim. 

O CÉU SE ABRE
Adoração e Vida

Invocamos o Teu nome. Invocamos o
Teu poder. Invocamos a Tua
presença, no meio de nós. 

Manifesta Senhor o Teu poder,
manifesta Senhor a Tua força,
manifesta Senhor neste lugar. O Teu
grande amor que tudo pode curar.
Manifesta Senhor o Teu poder, com
prodígios, milagres, sinais.
Manifesta Senhor neste lugar, o Teu
grande amor que tudo pode curar

INVOCAMOS
Eros Biondini

VINDE, ESPÍRITO SANTO
Vida Reluz
Enchei os corações dos vossos fiéis.
Vinde, ó Espírito Santo, enchei os
corações dos vossos fiéis. Acendei
neles o fogo do vosso amor, enviai o
vosso Espírito, e tudo será criado e 
 renovareis a face da terra

Doce, doce Espírito Santo, exemplo
quero ser da mãe do meu senhor.
Doce, doce Espírito Santo, fazei
também de mim, morada do Senhor.
Como um sacrário vivo levando o
amor, revelando coisas que eu não
sei: mistérios do grande autor. Se eu
o conhecer, por nada eu trocarei
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SENHOR, DE TI PRECISO
Paulo César Baruk

Venho a ti me confessar
Pra minh'alma descansar
Sem tuas mãos, perdido estou
Guia-me por teu amor

Óh Senhor, de ti preciso. Mais e mais
preciso. Meu defensor, justo e fiel,
de ti eu preciso

Se estou perdido encontro a graça
E onde há graça tu estás
Se estás aqui, há liberdade
Tua vida em mim é santidade, oh

E quando a tentação surgir, que
minha vida cante a ti. Se eu não
conseguir mais suportar. Teu amor
me guardará. Se eu não conseguir
mais suportar, Teu amor me
guardará

OUSADO AMOR
Isaias Saad
Antes de eu falar, Tu cantavas sobre
mim. Tu tens sido tão, tão bom pra
mim. Antes de eu respirar
Sopraste Tua vida em mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh, impressionante, infinito  ousado
amor de Deus. Oh, que deixa as
noventa e nove, só pra me
encontrar. Não posso comprá-lo,
nem merecê-lo. mesmo assim se
entregou.

Inimigo eu fui, mas teu amor lutou
por mim. Tu tens sido tão, tão bom
pra mim. Não tinha valor, mas tudo
pagou por mim. Tu tens sido tão, tão
bom pra mim

Nada é igual ao Seu redor
Tudo se faz no Seu olhar
Todo o universo se formou no Seu
falar. 

Teologia pra explicar ou Big Bang
pra disfarçar, pode alguém até
duvidar. Sei que há um Deus a me
guardar. E eu, tão pequeno e frágil
Querendo Sua atenção, no silêncio
encontro resposta certa, então.

Dono de toda ciência, sabedoria e
poder. Oh dá-me de beber, da água
da fonte da vida. Antes que o haja
houvesse, Ele já era Deus. Se
revelou ao seus, do crente ao ateu
Ninguém explica Deus

NINGUÉM EXPLICA DEUS
Branco no Preto

Teu fogo é força que consome
Que incomoda o meu coração
Teu fogo é tudo que eu preciso
Não vou perder, não posso perder

Tua verdade me desvenda e arranca
tudo que é mau em mim. Tua glória
é tudo que eu preciso. Não vou
perder, não posso perder

Uoh se ninguém te adorar, eu vou
Uoh o meu coração Você roubou
Uoh não vou mais viver das minhas
mentiras Não vou perder, não posso
perder. Vou erguer um altar de
adoração a Ti. Até que a minha mão
se una a Tua mão e o meu coração
seja um com o Teu

SE NINGUÉM TE
ADORAR, EU VOU
Colo de Deus
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OH, JESÚS
Marissol Carrasco

Sangre y agua veo salir de tu
costado oh buen Jesús. Sacramento
del amor, en él nos hacemos uno con
Dios.  

Cuerpo, alma y divinidad, hoy le
ofrecemos en el Altar
Ante el padre celestial, tus hijos
llenas de santidad

Oh Jesús, te adorare
Yo con mi alma te exaltare
Misericordia emana de ti
Y te das todo, todo por mí
Eucaristía, divino pan
Divino vino, dulce manjar

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo
Inmortal, ten piedad
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo
Inmortal, ten piedad
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo
Inmortal, ten piedad

MEU TUDO
Comunidade Shalom

Eis aquele que me amou
Com seu sangue me resgatou
Quero me prostrar aos teus pés
E reconhecer que só tu és

Meu senhor, meu tudo
Meu rei, meu dono
Pra sempre te exaltarei
Pra sempre te adorei

A honra, a glória, a força
E todo louvor a ti

Mesmo em meio à tempestades, nas
grandes provas e tribulações. O que
me resta é Te amar, o que me resta
é Te adorar

Mesmo em constantes quedas, na
fraqueza e imperfeição. O que me
resta é Te amar, o que me resta é Te
adorar.

Pois Tu és, suficiente para mim e o
Teu amor tudo refaz quando euTe
amo, eu Te adoro, meu Jesus, Tu és.

SUFICENTE PARA MIM
Missionário Shalom

Te chamam de Deus e de Senhor
Te chamam de Rei, de Salvador
E eu me atrevo a Te chamar de meu
Amor

Yeshua, Yeshua
Tu és tão lindo
Que eu nem sei me expressar
Yeshua, Tu és tão lindo

YESHUA
Colo de Deus

QUEIMA DE NOVO
Colo de Deus
Sarça que só queima, que não se
apaga, somos Tua Igreja, viemos Te
adorar. Neste Teu altar, somos
sacrifício, vem nos consumir,
estamos aqui.

Foi a Tua Presença, que nos trouxe
aqui, Senhor! Não desistiremos de
Te perseguir, até Te encontrar.
Diante da Tua Glória, não podemos
ficar de pé. Mostra quem Tu és, vem
nos visitar. Nos fazer queimar, de
novo (de novo).
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BELÍSSIMO ESPOSO
Comunidade Shalom

Beijo a Tua paixão que me liberta
das minhas paixões. Beijo a Tua cruz
que condena e esmaga o pecado em
mim

Beijo Teus cravos, Tuas mãos que
apagam o castigo do mal. Beijo Tua
ferida que curou a ferida do meu
coração. Eu Te beijo Senhor e a tua
paixão é o meu tudo! És meu tudo,
Jesus, amado de minh'alma

Oh, belíssimo esposo! Mais belo que
todos os homens! Santo, Santo és
Tu! Belíssimo esposo!
Esconde-me em Teu lado aberto!
Em Tua chaga de amor, de amor!

Beijo a lança que abriu a fonte do
amor imortal, a fonte do amor sem
fim, que pagou o que eu não poderia
pagar. Beijo o Teu lado aberto,
jorrando rios de vida e de paz
Fazendo brotar em mim: um canto
novo, um hino esponsal. Beijo Tuas
vestes que esconderam minhas
misérias. Vergonha não há, me
adornas com amor!

Beijo os lençóis que envolveram o
Teu corpo ferido de amor e cobriram
meu coração. Revestiram-me de
realeza. Beijo o Teu Santo Sepulcro,
testemunha da ressurreição. Quero
ressuscitar também e encerrar-me
dentro de Ti. Quero em Ti mergulhar
E então renascer na tua chaga
criadora. Descansar a minh'alma em
Teu coração!

Eu te levantarei... Eu te levantarei
Filho amado, filho querido

Restituirei tuas forças e te atrairei a
mim. E te darei novas vestes, filho
amado

EU TE LEVANTAREI
Frei Gilson - Som do Monte

Quero te louvar, te engrandecer e
proclamar tua vitória em mim. 

Ser todo teu, é o meu prazer. Te
seguirei aonde fores Senhor!

Tu és o centro da minha vida, és a
razão da minha alegria. Não quero
tirar os meus olhos de ti.
Quero que sejas o centro Senhor

TU ÉS O CENTRO
Frei Gilson - Som do Monte

Alfa, Ômega, Princípio e Fim, sim Ele
É, sim Ele É. Lírio do Vale, Estrela da
Manhã, para sempre cantarei o seu
louvor.

A Ele a Glória, a Ele o Louvor,
A Ele o Domínio, Ele é o Senhor.

A ELE A GLÓRIA
Eugênio Jorge

Glória, glória (2x) A Jesus, o Senhor.
Ao cordeiro de Deus. Ao nome sobre
todo. 

GLÓRIA
Guilherme Sá - JMJ Rio 2013
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TANTUM ERGO
JMJ Rio 2013

Vamos todos louvar juntos o mistério
de amor, pois o preço deste mundo
foi o sangue redentor. Recebido de
maria que nos deu o Salvador.

Veio ao mundo por Maria, foi por nós
que ele nasceu. Ensinou sua doutrina,
com os homens conviveu. No final de
sua vida um presente ele nos deu. 

Observando a lei mosaica se reuniu
com os irmãos. Era noite, despedida
numa ceia, refeição. Deu-se aos doze
em alimento pelas suas próprias
mãos

A palavra do Deus vivo transformou
o vinho e pão. No seu sangue, no seu
corpo, para nossa salvação. O
milagre nós não vemos, basta fé no
coração

Tão sublime sacramento, adoremos
neste altar, pois o antigo testamento
deu ao novo seu lugar. Venha a fé
por suplemento, os sentidos
completar.

Ao eterno pai cantemos e a Jesus, o
salvador. Ao Espírito exaltemos, na
trindade eterno amor. Ao Deus uno e
trino demos a alegria do louvor.

Tão sublime sacramento, adoremos
neste altar, pois o antigo testamento
deu ao novo seu lugar. Venha a fé
por suplemento, os sentidos
completar.

Ao eterno pai cantemos e a Jesus, o
salvador. Ao Espírito exaltemos, na
trindade eterno amor. Ao Deus uno e
trino demos a alegria do louvor.

TÃO SUBLIME
SACRAMENTO
Padre Marcelo Rossi

Quem é esse Deus? Pra Se entregar
assim em nossas mãos?
Quem é esse Deus? Que chora a
nossa dor como uma mãe?
Quem é esse Deus? Que pela Sua
morte vida nos dá?
Quem é esse Deus? Pra nos abrir as
portas do Seu céu?

Quem é esse Deus? Pra nos amar
assim? Quem então é Deus? Pra nos
amar assim?

Quem é esse Deus? Que podemos
ferir, ferindo o homem?
Quem é esse Deus? Tão grande, mas
tão pobre e vulnerável?
Quem é esse Deus? O amor é o Seu
nome e o Seu rosto?
Quem é esse Deus? Que faz de nós
Seus filhos, Sua imagem?

QUEM É ESSE DEUS
Missionário Shalom
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PERMANECE CONOSCO
JMJ Roma 1986

UM NOVO SOL
JMJ Buenos Aires 1987

A sombra vai se abrindo, quando a
noite cai e vão fugindo tantas luzes
De um dia, que jamais há de se
acabar; De um dia, que há de
começar sempre; Porque sabemos
que uma nova vida, aqui nascida,
ninguém mais cancelará.

Se tu vais agora, anoitecerá
Se tu vais embora, Senhor, o que
será? Se tu vais agora, anoitecerá;
Mas se permaneces, a noite não
virá.

Como o mar se espraia,
infinitamente, o vento soprará e
abrirá os caminhos escondidos.
Tantos corações hão de ver uma
nova luz clara, como uma chama
que, onde passa, queima.
O Teu amor todo mundo invadirá.

A humanidade luta, sofre e espera.
È terra seca e no céu não há nuvens,
Mas a vida não lhe faltará;
E a esperança brilhará para sempre.
Contigo unidos, oh! Fonte de água
viva, Tua presença o deserto
acabará.

Uma terra que não tem fronteiras,
mas tem mãos que unidas formarão:
Uma corrente bem mais forte que a
guerra e que a morte. Nós sabemos,
o caminho é o amor.

Uma pátria mais justa e mais
fraterna, onde todos viveremos
como irmãos. Onde não há
desprezados, porque todos são
chamados. Nós sabemos, o caminho
é o amor.

Um novo sol se levanta sobre a
nova civilização que já nasceu. Uma
corrente mais forte que o ódio e que
a morte, nós sabemos, o caminho é
o amor.

A justiça é a força para paz e o amor
não existe sem perdão. A verdade é
a força que nos da libertação. Nós
sabemos, o caminho é o amor.

Quem tem mais reparti sua riqueza
E quem sabe não impõe sua verdade
O quem manda entende que poder é
um serviço. Nós sabemos, o caminho
é o amor.

O que crê contagia com sua vida e  a
dor é curada pelo amor, porque
existe uma força que nos une nesse
mundo. Nós sabemos, o caminho é o
amor
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JOVENS DE UM
MUNDO NOVO
JMJ Santiago de
Compostela 1989

ABBA, PAI!
JMJ Czestochowa 1991

Entre tanta confusão, entre tanta
falsidade, buscamos um caminho c
om horizontes de liberdade. Não
queremos mais mentiras, mas uma
só verdade pra construir um mundo
novo, uma nova humanidade.

Somos os jovens do mundo novo.
Peregrinos sempre em busca da
verdadeira liberdade. Seguimos o
caminho da santidade, que nos leva
a Jesus Cristo: caminho, vida e
verdade.

O apóstolo de Cristo hoje nos chama
a camihar. Para seguirmos na
conquista da liberdade. Seremos
mensageiros, testemunha da
fraternidade. Pra inflamarmos com
amor e sta nova humanidade

O papa é o peregrino que nos fala o
coração. A colheita já esta madura e
o fruto é salvação. Apartir dessa
jornada, nós vamos evangelizar.
Iremos pelo mundo inteiro. O espírito
nos guiará

Livrai-nos Senhor Jesus
Destas algemas do orgulho
Mandai-nos o teu Santo espirito
Que habite em nós para todo o
mundo.

Abba Pater! Abba Pater!
Abba Pater! Abba Pater! (x2)

Cristo venceu a morte
Ele trouxe-nos a salvação 
Somos os filhos no Seu Filho 
Por isso cantamos como irmãos 

Pai veja a nossa Casa
Grande Família reunida 
Cada Lar é um Santuário 
Sacrário de Amor e de Vida

SOMOS UM CORPO
JMJ Denver 1993

Quando você come o pão que vem
do céu e bebe o vinho santo, eu vivo
em você. 
       
Somos um corpo, o Corpo de Deus e
ninguém vai ficar só...
Somos um corpo, o Corpo de Deus
Ele deu vida plena a nós.

Ao nome de Jesus você se ajoelhará
Ele é o Senhor e um dia voltará. 

Eu sou o caminho, verdade, vida
Felicidade prometida
Eu sou o caminho, verdade, vida
Sou esperança da eterna vida
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PROCLAMAREI AO
MUNDO O AMOR
JMJ Manila 1995

Deus amou o mundo que nos deu
seu filho amado. Jesus Cristo é o
senhor, é tão grande o seu amor. 

Proclamou a mensagem da paz Pra
quem quisesse ouvir e depois
mandou proclamar Seu amor eu vou
cantar!

Proclamarei ao mundo o amor. O
maior amor que existe. Busca todo o
que se perdeu e  leva de volta ao
Pai. Toda escuridão passará e a luz
de Deus vai brilhar e a cada passo
que eu der nessa estrada, o amor
de Deus sempre vou proclamar! 

E da cidade em que derramou seu
sangue por amor, que vem mudando
o velho mundo, recomeçaremos
Seguindo Cristo junto a Pedro
renasce em nós a fé Palavra viva
que nos renova, e cresce em nós

E aqui, sob esta mesma luz, sob esta
mesma cruz, cantando a uma voz:
Emmanuel!

O grande dom que Deus Pai nos deu
foi Jesus, Seu Filho a humanidade foi
renovada e nele libertada é todo
humano e é todo Deus; é o Pão da
Vida, que a todo homem e seus
irmãos se entregará

Morreu a morte, venceu a vida; é
Páscoa em todo o mundo Um vento
sopra em todo nós: O Espírito
fecundo! E leva avante na História, a
Igreja, sua esposa Sob o olhar de
Maria, em comunidade

Nós recebemos do passado séculos
de História. Relembra a vida de
tantos santos que hoje estão na
glória, porque um dia, aqui na terra,
ousaram voar mais alto. Mudar o
mundo será possível só com Jesus

Chegou o tempo da primavera,
tempo de mudança. É hoje o dia que
é sempre novo, tempo de esperança
Mudar o rumo, palavra e gesto,
mudar o coração. Dizer ao mundo, e
a toda gente: Jesus é o Senhor

EMMANUEL
JMJ Roma 2000
No horizonte, uma grande luz viaja
na História, vencendo toda
escuridão, fazendo-se memória
Iluminando a nossa vida, Cristo nos
revela que não se vive se não se
busca a plena verdade

De mil caminhos chegamos juntos,
trazidos pela fé, ouvimos o eco de
Tua Palavra, que ressoa agora
E da canção sob este céu para o
mundo inteiro: proclamaremos que
Cristo vive, está entre nós

E aqui, sob esta mesma luz, sob esta
mesma cruz, cantando a uma voz:
Emmanuel!
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LUZ DO MUNDO
JMJ Toronto 2002

VENIMUS ADORARE EUM
JMJ Colônia 2005

Aquele que vimos com os nossos
olhos. Aquele em que tocamos com
as nossas mãos. Aquele que nossos
ouvidos ouviram. Aquele que em
nossos corações que conhecemos.
Ele é quem estamos a anunciar. E
quem brilhou. Na terra em que
vivemos!

Muitos no nosso mundo adormecem,
enquanto outros conhecem apenas
uma escuridão sem fim.
Deixem os irmãos levantarem-se
para chamá-los do abismo!
Deixem as irmãs tomarem as suas
mãos Para curá-los e serem suas
amigas. Juntos, vamos resistir à
tempestade e no coração da noite
estejam os vigilantes da manhã.

A Luz do mundo! O Sal da terra!
Somos para o mundo rosto de
amor! A luz do mundo, Cristo é a
nossa luz. Nós refletimos o Seu
brilho, O reflexo da Sua luz dia a dia!

Há tantos que se perdem ao
procurar Sentido de viver, razões
para amar. Se pudéssemos
acompanhá-los Partilhar a sua dor,
apresentá-la a Jesus;Talvez eles
pudessem compreender
Que é no partir do pão
Que podemos renascer.

As pessoas não sabem mais para
onde ir, Em nós procurando o amor
que não há: O sentido da vida
encontraremos Fazendo comunidade
connosco Dessa forma, podemos
conhecer Jesus Partindo o pão que a
vida eterna dará!

Por que se foram pra tão longe dos
seus palácios. Aqueles reis seguiram
uma estrela fugaz?
Por que diante de um menino se
ajoelharam os três?
Quando perguntavam, diziam assim:
  
Venimus adorare eum, Emmanuel... 
      
Por que se foram pra tão longe de
seus rebanhos. Pastores que ouviram
a canção celestial? Por que diante de
um menino se ajoelharam também?
Quando perguntavam, diziam assim:
    
Para adorá-lo, por isso viemos.
Somos filhos de Deus, ungidos e
profetas. Para conhecê-lo, por isso
viemos. No vinho e no pão, em cada
irmão, cantaremos assim:
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RECEBA A FORÇA
JMJ Sidney 2008

FIRMES EN LA FE
JMJ Madrid 2011

Do mundo inteiro chegará Reunidos
para adorar. A tua presença
alegrará e o teu Reino vou anunciar!

Aleluia, aleluia! Receba a força do
Espírito. Aleluia, aleluia! Receba a
força do Espírito de amor

O Espírito é Senhor e dá a vida,
ensina o amor Viveremos para amar
e o teu Reino vou anunciar! 

Cordeiro Santo, te adoramos. 
Nosso Senhor, te adoramos. 
Ó Pão da Vida, te adoramos
Emanuel, te adoramos.

Cordeiro Santo, te adoramos.
Nosso Senhor, te adoramos.
Ó Pão da Vida, te adoramos.
Emanuel, cantaremos sempre.

Tus manos acarician nuestras
llagas,tus ojos purifican la
mirada.Tus labios comunican mil
perdones,tus pies nos encaminan a
la vida.Oh, Cristo, nuestro
Hermano,oh, Cristo, nuestro
Amigo,nuestro Señor.¡Haznos firmes
en ti!

Tu aliento es el Soplo de lo Alto,tu
risa es el signo de la gracia.Tus
llagas son amores encendidos,tus
penas son el precio de mi alma.Oh,
Cristo, nuestro Hermano,oh, Cristo,
nuestro Amigo,nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!

Tu rostro es el icono de la Vida,tu
frente es nuestra luz resucitada.Tu
muerte es la causa de mi
vida,bautismo de mi carne en ti
salvada. Oh, Cristo, nuestro
Hermano,oh, Cristo, nuestro
Amigo,nuestro Señor.¡Haznos firmes
en ti!

Tu gloria es el futuro de los
hombres,que marchan con impulsos
de tu gracia.Tu Iglesia es la casa de
mil puertasencima de tu piedra
edificada.Oh, Cristo, nuestro
Hermano,oh, Cristo, nuestro
Amigo,nuestro Señor.¡Haznos firmes
en ti!

Tus jóvenes caminan con María,que
canta como novia engalanada.Con
ella cantaremos tu victoria,la muerte
ha sido ya aniquilada.Oh, Cristo,
nuestro Hermano,oh, Cristo, nuestro
Amigo,nuestro Señor.¡Haznos firmes
en ti!

Firmes en la fe, firmes en la fe
caminamos en Cristo, nuestro
Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre
a Él! Caminamos en Cristo firmes en
la fe.

Tu amor nos edifica y nos arraiga,tu
cruz nos consolida y fortalece.Tu
carne nos redime y nos abraza,tu
sangre nos renueva y nos embriaga.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,oh,
Cristo, nuestro Amigo,nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!
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ESPERANÇA DO
AMANHECER
JMJ Rio 2013
Sou marcado desde sempre com o
sinal do Redentor, que sobre o
monte, o Corcovado, abraça o
mundo com Seu amor.

Cristo nos convida: "Venham, meus
amigos!". Cristo nos envia: "Sejam
missionários!"

Juventude, primavera: esperança do
amanhecer; quem escuta este
chamado acolhe o dom de crer!
Quem nos dera fosse a terra, fosse o
mundo todo assim! Não à guerra,
fora o ódio, Só o bem e paz a não ter
fim.

Do nascente ao poente, nossa casa
não tem porta, nossa terra não tem
cerca, nem limites o nosso amor!
Espalhados pelo mundo,
conservamos o mesmo ardor. É Tua
graça que nos sustenta, nos mantém
fiéis a Ti, Senhor!

Atendendo ao Teu chamado: "Vão e
façam, entre as nações, um povo
novo, em unidade, para mim seus
corações!" Anunciar Teu Evangelho a
toda gente é transformar, o velho
homem em novo homem em mundo
novo que vai chegar.

Levantarei meu olhar aos montes de
onde o auxílio virá. Deus é a força de
quem tem fé, misericórdia ele é!
Quando erramos ele é por nós,
mostra-nos o colo do pai. Com seu
sangue libertador, livra do mal e da
dor

Bem-aventurados os
misericordiosos, porque eles
alcançarão misericórdia!

Sem seu perdão quando eu cair:
quem poderá me levantar? Se Deus
perdoa quem somos nós para não
perdoar?

O sangue de Cristo nos resgatou. Ele
ressuscitou! Grite pro mundo inteiro
ouvir: Jesus Cristo é o Senhor!

Deixa o teu medo e tem fé. Um novo
tempo virá! Cristo está vivo: vivo
entre nós! E um dia ele voltará!

BEM-AVENTURADOS
OS MISERICORDIOSOS
JMJ Cracóvia 2016
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Somos peregrinos e viemos hoje aqui
de tantos continentes e cidades.
Queremos ser missionários do
senhor, levar sua palavra e sua
mensagem.

Ser como Maria, que um dia disse:
Sim, quando foi chamada ao seu
projeto. Todo céu se alegra e exulta
de alegria e toda terra canta os teus
prodígios!

Eis aqui a serva do senhor, faça-se
em mim a tua palavra!

Tua serva eu sou. Tua filha, eu sou
Teu filho, eu sou!

Ser como Maria, disponíveis a sair.
Igreja peregrina do amor. Jovens,
testemunhas e discípulos, com
alegria, fé e vocação!

Não tenham medo, não. Não tenham
medo de levar o amor de Deus.
Comprometidos, sim, como Maria,
que soube ser a serva do senhor!

De todo o mundo para este lugar, 
Partimos, voámos, chegámos aqui. 
Com Maria, ensaiamos um sim. 
Queremos servir, fazer a vontade 
Do Pai, nosso Pai.  Chamados a ser
com Cristo Jesus,  Queremos dar,
queremos estar,  Dispostos ao sim,
fazer como a Mãe.

Todos vão ouvir a nossa voz, 
Levantemos braços, há pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós: 
Não mais deixaremos de amar.

Tu que andas à procura de ti 
Parte à descoberta, vem ver o que eu
vi. Vem conosco, vem olhar para além
Daquilo que fazes e que não te deixa 
 Sorrir e amar.  Não olhes para trás,
não digas que não.  Ouve o teu
coração, E parte, sem medo, nesta
missão.

Foi Maria quem primeiro acolheu  A
grande surpresa da vida sem fim.
Confiante e simples, quis receber Tão
grande mistério de um Deus que é p’ra
sempre / Por ti e por mim. Não posso
calar, não posso deixar De dizer: “Meu
Senhor, Conta comigo, não mais
calarei!”.

Sem ter dúvidas da sua missão,  Maria,
tão jovem, depressa deixou  Sua casa
e p’la montanha subiu, P’ra ver Isabel e
logo encontrou Saudação, comunhão. 
O fruto é bendito, é o meu Senhor! 
E eu também quero ouvir: “Porque
acreditaste, para sempre és feliz!”.

FAÇA-SE EM MIM 
A TUA PALAVRA
JMJ Panamá 2019

HÁ PRESSA NO AR
JMJ Lisboa 2023
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A PORTA DO CÉU
Comunidade Shalom

CHEIRO DE ROSAS
Colo de Deus

Vai à nossa frente a Rainha vestida
de Sol e Esplendor. Mulher adornada
de graça e beleza és a luz que
precede o amanhecer.

Ó Noiva coberta de glória, ó pura,
Habitada por Deus. Ó Imaculada,
Senhora dos Anjos, perfeita alegria
dos filhos teus. 

Em ti tudo o que nós queremos ser!
Contigo avançamos rumo ao Céu e
cantamos: Maria, a cheia de graça.
Maria, bendita entre as nações.
Maria, perfeito louvor a Deus Maria,
a Porta do Céu!

Estás aqui, agraciada! Posso sentir
teu perfume. Estás aqui, mãe do meu
Senhor. Vem ficar perto de mim
acontecerá!

ESPOSA DAS ESPOSAS
Comunidade Shalom
Não, não há, Maria alma esposa que
não se una a ti, esposa das esposas.

Não, não há um olhar que contemple
e ame o filho fora do teu olhar. 

Não, não há coração, que se una ao
dele sem ser um com o teu coração.

Teus olhos para nós, qual chagas de
dor e amor. São janelas pelas quais
passa a  luz da verdade, do amor. 

Com que Deus ama o mundo, do
amor com que Deus ama,
ama...Maria, Maria, Maria, Maria

TODO TEU
Missionário Shalom
Em cada passo, em cada prece, no
menor gesto lá estará. No meu
silêncio, no meu falar, mãe vem
comigo sempre estar. Nas minhas
dores e alegrias, em todo momento
lá estarás. No pensamento, no meu
olhar, mãe vem comigo sempre
estar.

Sou todo teu, óh Mãe Sou todo teu
Maria Sou todo teu Guarda no céu o
meu lugar

FIAT, FAÇA-SE
Banda Dom
Chamas por mim, ouço tua voz "que
queres de mim, ó meu Senhor?" Estou
aqui, ao teu dispor, servo fiel à tua
vontade eu serei. Teus planos vão além
do que eu possa entender. Quem sou
eu pra merecer tantas graças assim?
Meu sim eu quero te dizer, querer o teu
querer e assim viver. Eu sei, já não
posso mais calar a voz que grita em
mim. Fiat, Faça-se, faz em mim. Quero
que faças sim, Tua vontade, sim. Faz
em mim. Quero que faças sim.  Simples
mulher, pura e fiel como tua mãe eu
quero ser. Silenciar diante de ti e
guardar tudo dentro do meu coração.
Não quero que a embriaguez dos
vinhos que bebi, me impeça de provar
o sabor do teu vinho novo. Sede nunca
mais terei, contigo posso sempre
renascer. Eu sei, já não posso mais,
calar a voz que grita em mim

Cheiro de rosas nesse lugar, Maria
aqui está e o Espírito de Deus
descerá!
Cheiro de rosas nesse lugar a
Rainha presente está, Pentecostes
acontecerá!
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ALMA MISSIONÁRIA
Ziza Fernandes

O PROFETA
Banda O Recado

Senhor, toma minha vida nova, antes
que a espera, desgaste anos em
mim. Estou disposto ao que queiras,
não importa o que seja: Tu chamas-
me a servir!

Leva-me aonde os homens,
necessitem tua palavra. Necessitem,
de força de viver. Onde falte a
esperança, Onde tudo seja triste
Simplesmente, por não saber de ti.

Te dou meu coração sincero, para
gritar sem medo Tua grandeza
senhor. Tereis, minhas mãos sem
cansaço, Tua história em meus lábios
e força na oração.

E, assim eu partirei cantando. Por
Terras anunciando tão belo é teu
amor. Senhor, tenho alma
missionária, conduza-me à Terra,
que tenha sede de ti.

Antes que te formasses dentro do
ventre de tua mãe. Antes que tu
nascesses, te conhecia, te consagrei.
Para ser Meu profeta entre as
nações Eu te escolhi.  onde te envio
irás, o que te mando proclamarás!

Tenho que gritar, tenho que
arriscar, Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar, se
Tua voz arde em meu peito? Tenho
que andar, tenho que lutar. Ai de
mim se não o faço! Como escapar
de Ti, como calar Se Tua voz arde
em meu peito?

Não temas arriscar-te, porque
contigo eu estarei. Não temas
anunciar-me, por tua boca eu falarei.
Hoje te dou meu povo, para arrancar
e demolir, para edificar, construirás
e plantarás!

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e
tua mãe. Deixa enfim teu lar, porque
a terra gritando está. Nada tragas
contigo, porque a teu lado Eu estarei.
É hora de lutar, porque Meu povo
sofrendo está

O CORAÇÃO DO HOMEM
Bote Fé
Young people coming from far. They
want to share who they are. They
hope to make a better world, cause
it is growing in their soul.

At every step that they take and
every gesture they make, a whole
new world they start to build, coming
together to join hands now in Brazil.

Uma nação que clama, mostrando a
cruz que chama, a humanidade para
ver a paz na terra acontecer.A
juventude espera, acontecer na
terra, o amor rompendo a divisão, a
nova civilização. 

A esperança é como a chama, que
inflama e se espalha. Fortalece,
impulsiona, alegra e enfim
transformará: o coração do homem

O altar da vida é o chão, onde se
planta e colhe, a harmonia, a
comunhão, frutos de um mundo mais
irmão. É a nossa casa terra, melhor
sem ódio e guerra. O preconceito em
extinção, a nova civilização.
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ATÉ OS CONFINS DA
TERRA (FINO AI
CONFINI DELLA TERRA)
No coração da Jornada
Luz, tu és a luz dos esplendentes de
Deus dentro de nós, e tu és toda a
verdade que ilumina. Fogo, tu és o
fogo, fogo ardente de Deus que
queima em nós e tu queres que em
todo ser deste mundo o teu calor
comece já.

Até os confins desta terra nós
levaremos a tua palavra, O teu
amor que é fogo em nós incendiará.

Eres la vida que se dona hasta
desbordar el alma. Eres tu la caridad
que libera. Eres palabra que como
una espada penetra el corazón. Eres
tu quien nos invita a seguirte para
ser discipulos hoy.

Anunciaremos tus palabras a los
confines del universo Y el amor de
tu corazón nos invadirá.We shall be
echoes of your worlds we'll be your
voice to the ends of this wide
world.Till every single heart may
know you and follow you.

Voce, la voce sei che parla dentro le
vie dell'anima. Voce che ti fa lasciare
le reti e fa di noi discepoli tuoi.

Fino ai confini della terra noi
porteremo la tua parola. Finché
l'amore tuo per noi ci avvolgerá.

Até os confins desta terra seremos
a voz da tua glória e um grande
coro cantando o amor, te seguirá.
Até os confins da terra.

A BARCA
No coração da Jornada
Tu te abeiraste na praia, não
buscaste nem sábios, nem ricos.
Somente queres que eu te siga.

Senhor, tu me olhaste nos olhos. A
sorrir, pronunciaste meu nome. Lá
na praia, eu larguei o meu barco,
junto a ti, buscarei outro mar.

Tú necesitas mis manos, Mis
cansancios que a otros descansen,
Amor que quiero seguir amando.

Tu sabes bem que em meu barco ,eu
não tenho nem ouro nem espadas.
Somente redes e o meu trabalho.

Tú, pescador de otros mares, Ansia
eterna de almas que esperan, Amigo
bueno, que así me llamas.

ALELUIA JMJ
No coração da Jornada
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!

Jesus pregava a boa nova, o reino
anunciando e curava toda espécie de
doenças entre o povo

Ide e fazei discípulos entre todas as
nações

Ouvi, nações, a palavra do Senhor

Saí por todo o mundo e pregai o
evangelho.
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NOVA GERAÇÃO
Padre Zezinho
Eu venho do sul e do norte. Do oeste
e do leste, de todo lugar. Estrada da
vida eu percorro, levando socorro a
quem precisar. Assunto de paz é meu
forte eu cruzo montanhas e vou
aprender: o mundo não me satisfaz,
o que eu quero é a paz, o que eu
quero é viver.

No peito eu levo uma cruz, no meu
coração o que disse Jesus. 

Eu sei que não tenho a idade da
maturidade de quem já viveu, mas
sei que já tenho a idade de ver a
verdade o que eu quero ser eu. O
mundo ferido e cansado, de um
triste passado de guerras sem fim.
Tem medo da bomba que fez, e da
fé que desfez mas aponta pra mim.

Eu venho trazer meu recado, não
tenho passado, mas sei entender: um
jovem foi crucificado, por ter
ensinado a gente viver. Eu grito ao
mundo descrente que eu ser gente,
que eu creio na cruz! Eu creio na
força do jovem, que segue o
caminho de cristo Jesus!

TESOURO SINGELO
No coração da Jornada

Teu altar, teu corpo sagrado. Pão
da vida nosso alimento, presença
viva em nós na comunhão. Teu
altar, teu corpo sagrado, pão da
vida nosso alimento presença viva
em nós, Jesus na comunhão!

Tesouro singelo, tão puro, tão belo,
presença real neste pão. O pão que
é corpo, o vinho que é sangue a
legra o nosso coração Pois grande é
a graça de te receber O mistério
dessa pequena imensidão Divina
ceia, se renova agora aqui Nessa
doce e santa Eucaristia Ó Cristo
Jesus!

Chegarmos à mesa nos traz a
certeza Do que nós queremos viver
O ardor missionário, doar o trabalho
A tua vontade então fazer É tudo
que nos pede esta comunhão
Sermos como um outro Cristo para o
irmão Eucaristia nos inspira a servir
Como tu nos ensinaste um diaÓ
Cristo Jesus!

Ser jovem, ser santo e ser
missionário Doar nossa vida com
amor Lançar nossas redes em todos
os mares Pescar muitas almas pro
Senhor É tudo o que deseja nosso
coração E pedimos nessa santa
comunhão Nos dá coragem e
sustenta nosso sim Pra
perseverarmos sempre em Ti Ó
Cristo Jesus!

Tu que quiseste conosco permanecer
E nos deixastes por herança na mesa
do altarEste pão, este vinho, teu
próprio corpo O teu próprio sangue
Ó Cristo Jesus!

É chegado o momento tão esperado,
o santo banquete do altar. Onde o
Cristo se faz cordeiro imolado e se
dá em sacrifício a nós, que somos o
teu povo sedento de teu corpo e de
teu sangue. É tão sagrado, tão
sublime este momento da mais
perfeita comunhão contigo, Ó Cristo
Jesus!
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PEREGRINO
INCANSÁVEL
Ziza Fernandes
Peregrino tão amado, rocha eterna
de amor. Tua palavra nos arrasta ao
coração de nosso redentor. Tua vida
fala mais que mil palavras a
poetizar, anuncia-nos o Cristo vivo,
tua voz ressoa entre nós.

Somos jovens a procura de mais, de
homens bravos que promovam a
paz, de um mundo que regido no
amor, possa ver nosso Senhor. És o
bom pastor da nossa paz, guardião
amado da nossa fé. Deus te
escolheu, Pedro assim te fez. Vida
eterna buscamos na tua voz.

O amor de Deus te move, peregrino
incansável. Cristo entre nós! O amor
de Deus te move, peregrino
incansável. Rocha eterna, és o
Cristo entre nós!

PEREGRINO DO AMOR
Anjos de Resgate
Quanto já me emocionei ao ouvir a
tua voz. Quanto já chorei ao ler o
que escreveu a nós. Pregou com Tua
vida e fez a igreja assim crescer, o
mundo deu perseguições e Deus te
deu consolações. O Teu amor
embriagou o mundo, que fez a
tantos jovens mergulharem mais
fundo.

És o peregrino do amor. Buscou os
jovens com tanto ardor. Ninguém
jamais andou por tantas terras,
nem levou a paz a tantas guerras.
Tentaram até calar a Tua voz, em
troca revelou o céu a nós. Um
mendigo do meu Senhor, por isso eu
Te sigo Peregrino do amor.

Olhando Tua agonia só posso
imaginar, que a própria Virgem
Maria veio Te buscar. E com os anjos
Te levou ao mais lindo lugar e todos
os Santos lá estavam a Te esperar.
Foi por ter buscado a tantos jovens,
em Tua páscoa a juventude veio a Ti. 

JESUS CHRIST, YOU
ARE MY LIFE
Jovens em Canção

Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia.

Nesta via vou caminhar! És a
verdade, a vida. Nos teus passos
caminharei e o teu nome anunciarei.

Uniremos os corações e levaremos
às nações: a palavra da salvação.
Jovens unidos em canção.

Na alegria de caminhar, o Evangelho
anunciar. Testemunhas do Teu amor,
eis-nos aqui, envia-nos!

KYRIE ELEISON
No coração da Jornada
Senhor, que viestes salvar, os
corações arrependidos! 

Kyrie eleison, eleison, eleison

Ó, Cristo, que viestes chamar, os
pecadores humilhados!

Christe eleison, eleison, eleison

Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa!

Kyrie eleison, eleison, eleison
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