
 

 

 
 
 
 
 

 

1. Cant entrada: Glòria a Déu 
 
Hem vingut aquí Senyor Jesús  
seduïts pel teu San Esperit. 
Confiem en la teva paraula 
que ens parla a dintre el cor. 
Prop del teu amor volem restar 
sabedors que sempre ets fidel. 
Deixarem que ens omplis d'alegria, 
i t'obrirem el cor. 
 
GLÒRIA, GLÒRIA 
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR. 
GLÒRIA, GLÒRIA 
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR. 
 
Tu transformaràs les nostre vides, 
en la teva pau caminarem; 
i aprendrem de Tu com és el Pare, 
i Ell ens farà forts. 
Creixerem units en l'esperança, 
fes de tots nosaltres homes nous 
que proclamin per tota la terra, 
que tu ets el nostre Senyor. 

 
GLÒRIA, GLÒRIA... 

 
 

 
 
 
 



 

 

2. Al·leluia: Prop de tu 
Jesús 

 
Prop de tu, Jesús, vull pregar, 
tot sentint que tu ets tan gran. 
Tu em fas senzill com un nen; 
a les teves mans sóc feliç 
 
AL·LELUIA, AL·LELUIA 
AL·LELUIA, AL·LELUIA 
 
Cantaré l'amor que tu em tens  
perquè estimes tant i ets aquí. 
M'ompliràs d'amor i de pau; 
em sento feliç vora teu. 
 
AL·LELUIA... 
 
Mai no deixaré de cantar 
que tu ets la llum i ets amor. 
Fes-me veure clar el camí. 
Sempre al teu costat vull 
seguir. 

 
 

3. Ofrenes: El senyor és la 
meva força 

 
El Senyor és la meva força 
el Senyor el meu cant. 
Ell m'ha estat la salvació. 
En Ell confio i no tinc por. 
en Ell confio i no tinc por. 
 

4. Sant 
 
Sant, sant, sant, 
sant és el Senyor; 
Déu de l'Univers. 
El cel i la Terra són plens 
de la vostra glòria. 
Hossana a dalt del cel. 
 
Beneït el qui ve 
en nom del Senyor. 
hossana a dalt del cel; 
beneït el qui ve 
en nom del Senyor; 
hossana a dalt del cel. 

5. Pare nostre 
 
Pare nostre tu que fas 
que estimem la veritat, 
que el regne que se'ns va predicar 
sigui sempre enmig de tot el món. 
que l'amor que el teu fill ens va deixar 
que és l'amor, habiti en nosaltres. 
 
I en el pa de la unitat 
dóna’ns Crist la teva pau. 
I oblida sempre el nostre mal 
com nosaltres fem amb els germans; 
no ens permetis, que caiguem en temptació, 
oh Senyor, dóna’ns amor i pau.       
 



 

 

 

6. Comunió: Benaurances 
 
Serem feliços en la pobresa, 
Si amb les mans buides  
Veiem l'amor de Déu,  
Si a l'esperança obrim el cor 
Deixem-ho tot i guanyarem el cel 
Serem feliços en la humilitat, 
Si ens fem petits i amb el cor senzill 
Serà la nostra heretat 
La Terra, la Terra 
 
SI EL GRA DE BLAT 
NO CAU A TERRA I MOR 
ÉS IMPOSSIBLE QUE DONI FRUIT. 
AQUELL QUE DÓNA 
LA VIDA PER AL SEU GERMÀ 
TINDRÀ SEMPRE EL SENYOR 
 
Serem feliços en el compartir 
Donant de franc 
Quelcom del nostre temps 
A qui se sent sol i oblidat 
Podrem gaudir la vida al Regne Etern 
Serem feliços si som transparents 
Si se'ns llegeix als ulls sinceritat 
Podrem sentir dins del cor 
El Déu vivent, el Déu vivent. 
 
SI EL GRA DE BLAT... 
 
Serem feliços cercant la pau, 
Trencant cadenes; 
Vivint en llibertat 
Si desterrem rancúnies i odis 
Esdevindrem fills del Pare Estimat 
Serem feliços els perseguits, 
Quan perdonem aquell que ens ha ofès 
El nostre anhel no serà 
Mai destruït, mai destruït 
 



 

 

7. Cant final: Mare de Déu de l’Alegria 
 
"Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu" 
et digué l'àngel de Déu, qui s'ho pot imaginar?  
I et demana ser la Mare de l'esperança del món  
Sense dubtes ni perquès, tu dius que si...  
Per això ets la Mestra de l'Amor 
de tu aprenem a dir que "si" al Senyor 
malgrat les nostres pors.  
 
I ARA ET CANTEM: LA NOSTRA MARE ETS, SANTA MARIA  
ET DEMANEM QUE SEMPRE SIGUI CRIST NOSTRA ALEGRIA  
QUE PRESENT EN EL NOSTRE TREBALL  
PER EDUCAR EN FE, FORGEM HOMES I DONES LLIURES 
I ARA ET CANTEM: LA NOSTRA MARE ETS, SANTA MARIA 
ET DEMANEM QUE SEMPRE SIGUI CRIST NOSTRA ALEGRIA  
QUE APRENGUEM LA CONFIANÇA D'INFANT  
LA RESPOSTA A L'AMOR, COM TU,  
HUMIL I SENSE POR, HUMIL I SENSE POR. 
 
Del més gran al més petit dels nostres Centres d'Esplai, 
et demanen Mare Nostra que els agafis de la mà. 
Que pregueu per tots nosaltres ara i en la nostra mort 
en la vida i en el joc, en tot moment. 
Per això ets la Mestra de l'Esplai, 
de tu aprenem a treballar amb sentit 
pel regne del teu fill. 
 
I ARA ET CANTEM... 
 
"Benaurada ets tu Maria entre totes les dones" 
et diem amb Isabel: gràcies per tenir-te a prop.  
Déu la vol per mare seva per pujar Jesús infant,  
amb l'exemple i la paraula es va fent gran...  
Per això ets la Mestra dels infants,  
de tu aprenem a veure en els petits, 
la imatge del teu Fill 
 


