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Ó Deus, Pai de infinita bondade,  

Vos adoramos em comunhão com Vosso Filho, Jesus de Nazaré,  

E em sua Encarnação por meio do Espírito Santo,  

Palavra que se fez Carne no seio de uma mulher  

E se fez classe na oficina de um operário.  

 

Vós que sois tão grande e habitais nas alturas,  

Por meio do Vosso Filho que se fez tão pequeno, 

Carícia infinita nas mãos de um operário,  

Com pés de peregrino pelas ruas e praças,  

Ao lado dos sem terra, sem teto e sem trabalho.  

 

Por meio do Vosso Filho entre nós,  

Inaugurastes uma nova história,  

Senhor de nossa vida num mundo sem fronteiras,  

Caminhando conosco no mutirão pela vida.  

 

Com O Verbo ao fazer-se Pão partilhado na Eucaristia  

Saciastes não com migalhas de amor,  

Mas tornastes companheiro e uma fonte inesgotável  

De coragem, fortaleza, comunhão e esperança  

Num mundo com Terra, Teto e Trabalho para todos.  

 

Ó Deus, por meio do Vosso Filho Jesus,  

Glorificamos por nos ter assegurado as moradas celestiais,  

E pedimos a sabedoria do Vosso Espírito 

Para que sejamos fortalecidos em nossa luta 

Por trabalho, moradia e terra para todos  

Com dignidade, justiça e vida plena.  

 

Ó Deus, derramai sobre nós vossa graça, 

Para que com coragem construamos  

Uma sociedade politicamente democrática,  

Economicamente justa, ecologicamente sustentável 

E culturalmente plural.  

 

Cremos que, por meio do Vosso Filho Ressuscitado,  

As forças da morte foram vencidas,  

Tudo foi reconciliado e vida nova inaugurada,  

Sinais de um novo céu e nova terra,  

Sem pranto, dor, lágrima, luto e sofrimento. 

 

Partícipes do Reino por Vosso Filho inaugurado, 

Firmemos nossos passos nesta direção,  

Até que todo nome, toda raça, toda carne e todo credo 

Culminem numa criação redimida  

E possam cantar glória a Deus nas alturas  

E paz na terra aos seus amados. Amém! 
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