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Agermanats 
 
Agermanats anirem caminant  
sota un cel ben blau.  
Joiosos himnes ressonaran  
d’amor i de pau. 
 
 

Amb vosaltres 
CANTA LA TEVA FE 
 
Quan no pots explicar què és el que et crema per dintre.  
Quan no saps on anar ni el perquè d’allò que fas. 
Quan no trobes ningú que t’escolti ni et comprengui,  
tu tranquil, no estàs sol, no t’oblidis que Jo Sóc! 
 
Quan el fred i la por fan que et tanquis en l’angoixa,  
quan la nit del dolor dóna vida al teu mal son.  
Quan el son de l’oblit fa que cloguis les parpelles 
i quan creus que estas sol no t’oblidis que Jo sóc... 
 
AMB VOSALTRES! AMB VOSALTRES CADA DIA!!! 
AMB VOSALTRES! JO MAI NO US DEIXARÉ SOLS... 
AMB VOSALTRES! L’ESPERIT SERÀ PER SEMPRE... 
AMB VOSALTRES!!! 
 
Quan no queden raons per seguir la nostra lluita,  
quan els vells ideals ja no pinten les parets.  
Quan l’antiga opressió ara és moda que hipnotitza,  
tu tranquil, no estàs sol, no t’oblidis que  Jo sóc... 
 
 
 

Anyell de Déu 
 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres. 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres. 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
doneu-nos la pau. 
 
 
 



 

 
 3 

Aquí em tens  
CANTA LA TEVA FE 
 
Aquí em tens, Déu meu vull fer la teva voluntat. 
Vull oferir la vida de bon grat. Aquí em tens. Aquí em tens! 
Aquí em tens, donant tot el que sóc als meus germans. 
Sabent que Tu prepares coses grans. Aquí em tens. Aquí em tens! 
  
Em tens aquí, amb el cor ben disposat. 
Vull dir-te: SÍ! Déu Estimat!!! 
AQUÍ EM TENS! SENYOR!!! 
VULL CANTAR TOTA LA VIDA ELS TEUS FAVORS 
I DIR BEN ALT, BEN FORT! LA PREGÀRIA DEL MEU COR!!! 
AQUÍ EM TENS! SENYOR!!! 
CONTEMPLANT LA TEVA GLÒRIA, 
DESCOBRINT-TE EN ELS MÉS POBRES        
I ANUNCIANT EL TEU AMOR... AQUÍ EM TENS! 
 
 

A trenc d’Alba 
 
A trenc d’alba, molt bon dia,  
Déu ja és despert.  
A trenc d’alba, plens de vida,  
nosaltres cantem.  
 
Canta, canta, canta la natura,  
canta el sol perquè la lluna  
va camí de l’horitzó.  
Canten, canten, canten nostres veus  
i cridem de cap a peus  
al Senyor pel seu amor.  
 
Canta, canta, canta el rossinyol  
de la vall a la muntanya,  
anunciant el nou jorn.  
Canta, canta, canta, el gran riu  
que no s’atura tot ballant  
fins la gran mar. 
 
 

Ave Maria 

 
Qantes coses a la vida,  
que semblen omplir-ho tot,  
i no són més que mentides  
que s´amaguen dins el cor.  
Tú has omplert la meva vida 
estimant-me de debò.  
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jo voldira, Mare bona, ser com tu... 
En silenci escoltaves  
la Paraula de Jesús,  
i  la feies Pa de vida  
amb l´amor teu tan profund,  
com la llavor que cau a terra  
i germina sense por.  
Amb el cor ple d´alegria et vull cantar:  
 
AVE MARIA, AVE MARIA 
AVE MARIA, AVE MARIA 
 
Des del temps de la infantesa  
has estat al meu costat  
prop de Déu jo em sentia  
de la teva mà agafat.  
Pel camí de l´esperança 
amb la fe jo m´he trobat 
i  a la nit sempre has estat la meva llum 
No ens deixis, Mare meva! 
resta sempre així com cal,  
perquè pugui, cada dia 
compartir amb els germans 
tot el que has fet en nosaltres:  
Un somrís d´eternitat.  
la pregària més senzilla  
et vull cantar.  
 
 

Benaurances  
KAIROI 
 
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 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. 
 
Serem feliços cercant la pau trencant cadenes, vivint en llibertat. 
Si desterrem rancúnies i odi, esdevindrem fills del Pare estimat. 
Serem feliços si som perseguits quan perdonem aquell qui ens ha ofès. 
El nostre anhel no serà mai destruït, mai destruït. 
 
 



 

 
 5 

Bona Mare  
KAIROI 
 
Bona Mare et vull cantar, i pregar Déu, al teu costat.  
Bona Mare tu has estat, pobra i humil, i ho dones tot.  
En els teus braços vull deixar, tot el que sóc,  
Viure confiant com ho fa un nen, sentir-te a prop, sentir-te a prop.  
 
BONA MARE,  
NOSTRA BONA MARE.  
BONA MARE,  
NOSTRA BONA MARE. 
 
 

Bon dia Jesús 
 
Hola, bon dia, Pare.  
Bon dia Senyor Meu.  
Hola, venim a cantar-te,  
venim a explicar-te  
allò que avui farem.  
 
Hola! Bon dia Jesús.  
Bon dia Pare Nostre.  
Gràcies pel dia d’avui  
per les flors i el vent  
i tot el que ens envolta  
 
Hola bon dia Amic.  
Tu em dones la mà.  
Tu em dones l’alegria.  
Hola vull ser el teu amic,  
compartir els moments  
que sento cada dia. 
 
 

Bons amics 
 
Bons amics que heu vingut de tot cor,  
i cerqueu molt endins i amb amor,  
i heu sentit en el fons una crida,  
sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. (2)  
 
Bons amics que viviu arreu del món,  
i cerqueu pel camí un tresor,  
no volteu rodamóns per la vida,  
sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. (2)  
 
Bons amics que estimeu de debò,  
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perquè Déu us ha fet un gran do,  
compartir el que som cada dia,  
sou vosaltres, som nosaltres, bons amics. (2) 
 
 

Caldrà dir que sí 
 
Caldrà dir que sí, cada dia, 
a cada moment, cada passa. 
Caldrà dir que sí, 
tot i amb dubtes, 
a cada moment, cada passa. 
CADA DIA 
CALDRÀ DIR QUE SI 
CADA PASSA 
CALDRÀ DIR QUE SI (2) 
DIR QUE SI. 
Caldrà caminar fent la ruta, 
fent un nou camí pels qui vénen. 
Caldrà començar un nou somni, 
fent un nou camí pels qui vénen. 
Caldrà dur només uns quants somnis, 
un mirar senzill, tres violes. 
Caldrà dur només uns quants somnis 
i posar la confiança en la Mare. 
 
 
 

Cant de les criatures 
 
LLOAT  SIGUEU , OH SENYOR NOSTRE!(4) 
Per totes les criatures,  
i pel sol i per la lluna,  
pels estels i el vent susu,  
i pel foc i l´aigua fresca.  
Per la nostra mare terra,  
que ens sosté i ens alimenta,  
per les flors, els fruits i l´herba 
i pel mar i les muntanyes.  
Perque el sentit de la vida 
és cantar-vos i lloar-vos i perquè la nostra vida,  
sigui sempre cant i dansa. 
 

Com una gota d’aigua 
 
Tinc una gota d’aigua, guardada dins la mà 
La mar va venir un dia, me la va regalar. 
La terra estava trista, no podia somiar 
Li faltava una espurna guardada dins la mà 
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No es veu, no es veu, no es veu però brilla igual! 
No es veu, no es veu, no es veu però brilla igual! 
 
La gent del poble em deia: què hi tens a dins la mà? 
La cosa més senzilla, serveix per estimar. 
L’ocell petit és lliure, les flors canten al sol. 
L’espurna riallera, la vaig deixar volar! 
 
Ja es veu, ja es veu, ja es veu i brilla molt més! 
Ja es veu, ja es veu, ja es veu i brilla molt més! 
 
Aquesta gota d’aigua, salta de riu en riu. 
Vola per les muntanyes, troba milers d’amics 
La terra està contenta, les flors canten als prats 
LA cosa més senzilla, serveix per estimar! 
 
Ja es veu, ja es veu... 
 
 

De nou, ben junts 
 
De nou ben junts, de nou germans,  
de dalt, de baix, petits i grans.  
Mengem, cantem, piquem de mans. (bis)  
 
Per compartir, per tu i per mi.  
Posem-li un tros, posem-li tots.  
Mengem, cantem, piquem de mans. (bis)  
 
Pels qui no hi són,  
pels qui vindran oberts al món, la taula gran.  
Mengem, cantem, donem-los les mans. 
 
 

Desitjo Pau 
 
Ja n’hi ha prou de violència! 
Jo no puc suportar-ho més! 
Ja n’hi ha prou de matances. 
Les morts no portaran la pau. 
 
Ja n’hi ha prou de les armes, 
negoci de qui en vendrà més. 
Ja n’hi ha prou de mentides. 
Escolta’m desitjo pau! 
 
PAU, PAU, PER LA GENT 
QUE PATEIX EN SOLEDAT 
I QUE VIU SENSE TENIR PAU. 
PAU PEL MÓN NOSTRE QUE PLORA. 
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DESITJO PAU. 
 
Ja n’hi ha prou de tortures, 
la llei del que ha pogut més. 
Ja n’hi ha prou de cadenes 
que lliguen nostra llibertat. 
 
Ja n’hi ha prou de misèries. 
Els rics potser no em comprendran, veritat? 
Ja n’hi ha prou d’injustícies. 
Escolta’m, desitjo pau! 
 
 

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 
 
 

El Senyor et convida a seure a 
taula amb ell 
 
EL SENYOR ET CONVIDA 
A SEURE A TAULA AMB ELL. 
EL SENYOR ET CONVIDA 
A SEURE A TAULA AMB ELL. 
DIGUES SÍ, DIGUES SÍ: 
EL SEU COS ÉS PER A TU, 
I AQUEST VI, GERMÀ, 
QUE OMPLI EL TEU COR. (2) 
 
Junt amb els teus germans 
ofereix-li el teu cor. 
És Ell qui ens crida a deixar-ho tot. 
I posa damunt l'altar 
tot allò que més vols: 
la vida, la joia i tot l'amor. 
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És tan aprop meu 
 
És tan a prop meu, 
és tan a prop meu, 
que fins i tot el puc tocar... 
Jesús és aquí! 
 
No busqueu a Déu en les estrelles,  
ni el busqueu en els plecs de la mà,  
molt a prop el tens, un xic amagat.  
Ell t’espera en el teu germà.  
 
El mateix Jesús que ara se’ns dóna,  
t’espera entre la multitud,  
en el marginat, en l’home aturat,  
en pobles sencers que hem oblidat. 
 

Estima si vols ser feliç 
 
Estima si vols ser feliç 
estima i tot canviarà,  
estima i així descobriràs  
l’alegria d’estimar 
 
 És matinada quan em desperto 
perquè vull ser un noi eixerit 
obro l’aixeta la cara em rento 
miro al mirall i alegre em dic 
 
Estima… 
 
Després esmorzo d’esgarrapada 
i amb la cartera sota al braç 
quatre estossecs, veu afinada, 
canto per tot el meu veïnat. 
 
Estima… 
 
L’hora del pati quan tot es gresca 
molt fàcilment ens discutim,  
però tot sabem la cançó aquesta 
i així cantem com bons amics: 
 
Estima… 
 
Si algú em pregunta noi com t’ho fas 
a cada pas per ser feliç? 
li dic que escolti i faci cas  
de la cançó que diu així: 
 
Estima… 
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Glòria a Déu 
 
Hem vingut aquí Senyor Jesús,  
seduïts pel teu Sant Esperit.  
Confiem en la teva paraula  
que ens parla 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 (2) 
  
Tu transformaràs les nostres 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 sou nostre Senyor. 
 
 

Hem begut, senyor, la teva copa 
 
Hem begut, Senyor, la teva copa, 
asseguts a taula junt amb Tu, 
sabem el destí dels qui et segueixen, 
de tots els qui amb Tu menjaran del mateix pa. 
 
Hem begut, Senyor, la teva copa, 
acceptant també la teva mort, 
però estem segurs que al teu Regne 
en beurem el vi de la nova amistat. 
 
Hem begut, Senyor, la teva copa 
asseguts a taula junt amb Tu, 
volem ser fidels al teu missatge 
estimant els homes tal com tu els has estimat. 
 
És un glop amarg el testimoni 
que amb la nostra sang haurem de dar, 
però estem segurs que al teu Regne 
en beurem el vi de la nova amistat. 
 
Hem begut, Senyor, la teva copa, 
asseguts a taula junt amb Tu, 
sabem el destí dels qui et segueixen, 
de tots els qui amb Tu menjaran del mateix pa. 
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Himne del Glòria 
 
Glòria a Déu a dalt del cel, 
i a la terra pau als homes que estima el Senyor. 
Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, 
us donem gràcies, per la vostra immensa glòria, 
Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent. 
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, 
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, 
vós, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres; 
vós, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica, 
vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. 
Perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, 
vós l'únic Altíssim, Jesucrist,  
amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. 
 
 

Jesús és el rock’n roll 
 
Jesús és el Rock’n Roll que em dóna força al meu cor. Ah, ah, ah (2 vegades)  
Jesús és el Rock’n Roll que em dóna força. (2)  
Jesús és el Rock’n Roll que em dóna força al meu cor. Ah, ah, ah.  
... que em dóna vida al meu cor.  
... que em dóna marxa al meu cor. 
 

Lloat sigueu 
 
Lloat sigueu, oh Senyor nostre! (4)  
Per totes les criatures,  
i pel sol i per la lluna,  
pels estels i el vent suau,  
i pel foc i l’aigua fresca. 
 
 

Mans a les mans 
 
Mans, mans,  
Mans a les mans.  
Mans, mans,  
Mans a les mans. (2)  
 
Deixem les tristeses, deixem els afanys.  
Posem tot seguit les mans amb les mans.  
I així reviurem un amor d'infants.  
Que compartirem amb tots els germans.  
 
Mans... 
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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 “Sí” 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 L’ESPLAI, FORGEM HOMES I DONES LLIURES. 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. 
 
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 del jovent 
de tu aprenem a créixer més amb força i valentia. 
 
Prop la creu, en el calvari, i vestida de dolor, 
ets Maria qui confia, sense entendre el que Déu vol. 
Però el Pare al tercer dia et retorna l’alegria: 
“Déu és bo i no m’abandona, ell és viu!” 
Per això ets la Mestra del Dolor 
de tu aprenem que en les dificultats 
el Pare ens fa costat. 
 
Del més gran al més petit dels nostres grups 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. 
 
 

Néixer de nou  
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. 
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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. 
 
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) 
 
Néixer de nou, néixer de nou. (4) 
 
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. 
 
 

No fixeu els ulls 
 
No fixeu els ulls en ningú més que en Ell. (bis)  
No fixeu els ulls en ningú més. (bis)  
No fixeu els ulls en ningú més que en Ell.  
No adoreu amics a ningú... 
 
 

Pare Nostre 
 
Pare Nostre Tu que fas, 
que estimem la veritat, 
que el regne que se’ns va predicar 
sigui prompte 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. 
Nio permetis que caiguem en temptació, 
oh Senyor, dóna’ns Amor i Pau. 
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Parenostre  
KAIROI 
 
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom.  
Vingui a nosaltres el vostre Regne. Facis la vostra voluntat,  
així en la terra, com es fa en el cel. 
 
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. Amén. 
 
 

Pau a la terra 
 
PAU A LA TERRA, 
PAU A LES ALTURES, 
QUE EL GOIG PER SEMPRE REGNI 
A DINS EL NOSTRE COR. 
 
Dóna pau, per sempre, dóna pau. 
Basteix-la dins, al fons del cor, 
i amb el teu gest afirmaràs que 
estimes la pau. PAU... 
Que la pau que visquis sigui un do. 
És el millor signe d'amor 
que avui ens pots oferir a tots, 
un signe de pau. PAU... 
 
 

Pau i Amor 
 
Pau Senyor, dalt del cel i la terra, 
Pau Senyor, dins les ones del mar. 
Pau Senyor, per les flors que ara moren 
sens saber-ho l’oreig en passar 
 
Tu que feies les coses tan belles els has 
dat una vida fugaç. 
Posa els ulls, oh Senyor, damunt nostre, 
vulgues dar-nos als homes la Pau 
 
Pau, Pau, Pau i Amor 
Pau, Pau, Pau, Senyor. 
 
Ara he vist, oh senyor, cel enlaire, com  
suspesos en raig de claror, 
dos coloms que han alçat la volada amb les 
ales en forma de creu. 
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Fes Senyor, que retornin a terra els  
coloms que han fugit, oh Senyor 
I la flama que abranda guerra, sigui  
flama de pau i d’amor  
 
Pau,... 
 
 

Pregària del vespre 
 
Avui el sol ja s’adorm.  
Jesús acull als infants.  
Suau amanyaga el seu cap,  
tranquils s’adormen al seu braç  
i prega pels pares que vetllen per ells  
i tots els companys al voltant.  
Dormiu tranquils, reposeu infants  
i quan sigueu grans no llenceu  
el cor que teniu d’infants.  
 
Deixeu que els nens vinguin a mi, (bis)  
sigueu com infants, sigueu com infants,  
sigueu com infants, quan sigueu grans.  
 
Avui quan pregueu, jo us dono les mans.  
No us deixo mai en soledat  
malgrat un cel ennuvolat  
i prega pels pares que vetllen per ells  
i tots els companys al voltant.  
Dormiu tranquils, reposeu infants  
i quan sigueu grans no llenceu  
el cor que teniu d’infants.  
 
Deixeu que els nens vinguin a mi... 
 

Pregó Pasqual 
KAIROI 
 
Exultin de joia tots els àngels, exultin els ministres de Déu. 
I que sonin els tambors i les guitarres  
per celebrar el triomf d’un Rei tan gran. 
 
La terra s’omple d’alegria, il·luminada i radiant de la claror, 
per la llum que ve del Regne etern;  perquè avui la foscor ja s’ha esvaït. 
 
GLÒRIA, GLÒRIA, GLÒRIA, GLÒRIA! (BIS) 
 
També l’Església se n’alegra adornada amb l’esclat d’aquesta llum. 
Que ressonin nostres veus dins de la nau 
 per cantar la bondat del nostre Déu. 
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Que comenci en tu germà la festa, amb un himne de lloança al teu Senyor. 
Perquè el foc ha arribat al nostre cor i la llum il·lumina els teus camins. 
GLÒRIA... 
 
Aquesta és la festa de la Pasqua  en la qual Jesús és immolat. 
Perquè aquesta és la nit en què el Senyor  va salvar el seu poble d’Israel. 
 
Les nostres cadenes s’han trencat.  Hem fugit del pecat i la foscor. 
I la mort per sempre ha estat vençuda  per la vida del Crist ressuscitat. 
GLÒRIA... 
 
 

Prop de tu, Jesús  
AL·LELUIA 
 
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 (bis) 
 
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. 
 
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. 
 
 

Queda’t amb Nosaltres 
 
Pels camins d’aquesta vida,  
sense veure-ho del tot clar,  
amb el pas feixuc i força capficats. 
  
Has sortit al nostre encontre,  
t’has posat a caminar  
i per la nostra conversa has preguntat. 
  
Ens expliques l’Escriptura  
com ningú no ho ha fet mai  
i et reveles en el gest de partir el pa... 
 
QUEDA’T AMB NOSALTRES 
QUE EL DIA JA COMENÇA A DECLINAR 
QUEDA’T AMB NOSALTRES 
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QUI CAMINA AMB TU, JESÚS, 
MAI NO ES PERDRÀ 
 
Quan arriba l’hora baixa  
tu fas com el que se’n va,  
però nosaltres t’insistim entusiasmats. 
 
Has entrat a casa nostra,  
t’has deixat acomodar  
i et mirem als ulls amb el cor abrusat 
 
Aixequem-nos de la taula,  
anem a trobar els germans:  
“Realment és Ell, Déu l’ha ressuscitat!” 
 
Aplegats en el seu Nom 
tornarem a caminar  
fins que torni ple de glòria i majestat!. 
 
 

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

Sant 
KAIROI 
 
Sant, Sant, Sant, 
Sant és El Senyor, 
Sant, sant! (2) 
Déu proper i solidari 
encarnat al nostre món. 
Déu fet persona humana 
mostra’ns com ser més humans. 
Oh, oh Hosanna, (4) 
Déu proper. Déu solidari. Déu proper 
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Si el teu Déu tant t’estima 
 
Si el teu Déu tant t’estima pica mans. (bis)  
Si el teu Déu tant t’estima demostra-ho en la vida  
Si el teu Déu tant t’estima pica mans.  
 
Dis Jesús.  
 
Pataleja  
 
Dis Amén  
 
Fes les quatre 
 
 

Sigues llum del món  
(CANTA LA TEVA FE)  
 
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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Som la llum 
 
Sou la sal, que pot donar gust, a la vida; 
Sou la llum, que ha d'il·luminar, portar a Déu. 
 
 

Tu ets la Llum  
LAX`N’BUSTO 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Passaré per mar, terra i aire, 
lluitaré sempre amb el diable, 
tu només fes que tingui forces 
ni cent homes podran parar-me. 
 
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. 
 
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. 
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Tu ets la llum, tu...  
 
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... 
 
 

Us donem gràcies! 
 
Us donem gràcies, perquè,  
Tot ho rebem de vos,  
tot ho rebem de vos  
Tot ho rebem de vos  
 
Us donem gràcies, perquè  
us estem agraïts ! 
 
 

Vinc a trobar-te 
 
Vinc a trobar-te, dins les teves pors i tancament.  
Vinc a trobar-te, enmig del teu gran plor i el teu turment. 
 
Vinc a trobar-te, sí. Sóc al teu davant! Vinc a trobar-te... 
Mira’m bé les mans! Mira el meu costat!!! 
Rep la meva pau i viu en mi (2) 
 
Vinc a trobar-te ins d’aquest món boig i malferit. 
Vinc a trobar-te en tots aquells germans que estan patint 
 
Vinc a trobar-te tot i que no saps que hi sóc present 
Vinc a trobar-te i resto al teu costat en tot moment 
 
 

Vine amb mi, amic meu 
 
Si cerques quelcom en la vida 
que et faci viure content. 
Aixeca els ulls de la terra 
i veuràs un cel serè; 
és lliure sense eslògans 
com el vol que fa l'ocell. 
 
VINE AMB MI, AMIC MEU, 
FAREM JUNTS EL CAMÍ. 
VINE AMB MI, AMIC MEU, 
EL MÓN SERÀ NOSTRE, SÍ. 
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Farem un gran foc amb l'espurna 
que cremi la llenya en cantar. 
El vent portarà la notícia 
amb paraules d'amistat. 
La llum traurà les ombres 
que no es deixen mai pensar. 
 
Ens sobren tantes paraules 
que amaguen la veritat. 
És l'hora de l'esperança 
que ens ajudi a veure-hi clar. 
És temps de dir sense por 
que el que val és estimar. 
 
Hi ha una veu que no dubta 
quant parla de llibertat. 
Un cor que mou la història, 
mai ningú com Ell de gran: 
Jesús que amb tu camina 
i ens dóna a tots la mà. 
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