Celebrem la Fe Pregària
Cants per al moment de la Celebració de la Fe
Tu ets la llum
Sigues la llum del món
(Lax'n'busto)

(Canta la teva Fe)

Feia temps que de tu em parlaven,
però el meu cap a altres llocs estava,
pensaments de tu tenia,
però, d’estimar-te, jo no en sabia.

Passaré per mar, terra i aire,
lluitaré sempre amb el diable,
tu només fes que tingui forces
ni cent homes podran parar-me.

A poc a poc, en tu jo vaig creure,
tot vaig deixar-ho per venir a veure’t,
i ara sé que si et vull trobar
sempre t’hauré de buscar.

Si em dius que em posi al foc, jo em cremo,
si em dius que em tiri al pou, m’ofego,
si em dius corre, jo més de pressa,
si em dius calla, t’escoltaré.

I per què així, tan difícil,
és la vida, el que em queda, la regalo.
No m’importa si tu volguessis,
creuaria pel temps per estar amb tu,
abans de l’hora i per sempre.

Tan sols parla, tan sols guia’m,
tan sols porta’m, tan sols digue’m, com
buscar-te,
com trobar-te. Si tu volguessis,
creuaria pel temps per estar amb tu,
abans de l’hora i per sempre.
Tu ets la llum, tu...

Tu ets la llum, tu ets el camí,
tu ets la fi del meu destí.
I quan a tu arribi,
ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor, el sento a dintre,
sento algú dins meu que crida,
diu que el segueixi,
encara que em senti feble.

Tant se val si d’un gra se’m fa una muntanya,
tant se val, el que hagi d’aguantar per tu,
no m’importa que hagi de deixar
la porta ben oberta, si és el que tu vols.
Tu ets la llum, tu...

Ets jove!
Tens força!
Sents dins com un foc que crema!
Però dubtes!
I ho deixes!
I et dius que no val la pena!
Ofereix la teva vida, no et facis el sord...
Dóna testimoni a tot arreu del meu Amor!
Sigues llum del món (2)
Que ningú no pot amagar
La fe en Jesús ressuscitat
Veus guerra!
Pobresa!
I sents com un foc que crema!
Però et gires!
T’amagues!
I dius: no és el meu problema!
Ofereix...
Sents l’odi!
I l’enveja!
Dins teu com un foc que crema!
Et tanques!
T’enfades!
I el cor s’esllangueix de pena!
Ofereix...
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Celebrem la Fe Pregària
NÉIXER DE NOU

Pare Nostre

(Kairoi)

(Kairoi)

Vaig cercant un motiu, el futur no és gens clar,
tot és nou, immediat, sembla un món virtual,
però hi ha quelcom que remou el meu cor,
vent suau, foc ardent, que em fa viure.

Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci's la vostra voluntat
aquí a la Terra com es fa en el cel.

Vull néixer de nou, desterrar hipocresies,
trobar aquell camí que em fa ser i em fa lliure,
és l'Esperit del Senyor, qui em farà néixer de nou, de nou...
Molts camins per triar, moltes veus sense alè,
potser em cal escoltar qui em convida a morir,
a tot allò que no em deixa estimar,
ser vent suau, foc ardent, donar vida.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d'avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Vull néixer de nou, desterrar hipocresies,
trobar aquell camí que em fa ser i em fa lliure,
és l'Esperit del Senyor, qui em farà néixer de nou... (3)

Amén

Néixer de nou, néixer de nou. (4)

(La lletra la podeu trobar a l’interior de l’Acreditació)

Vull néixer de nou, desterrar hipocresies,
trobar aquell camí que em fa ser i em fa lliure,
és l'Esperit del Senyor, qui em farà néixer de nou,
de nou, néixer de nou.

Si vols participar de l’Àmbit d’animació de la Fe del
MCECC, envia’ns un correu a ambits@peretarres.org

Cant de la Mare de Déu de l’Alegria
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