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La pregària: 
 

Pregar és estar amb el Senyor, parlar amb Ell com 

un amic parla amb el seu amic, escoltar amb atenció 

i alegria  

 

Per pregar... 

* Cerca un lloc tranquil que et convidi a trobar-te 

amb el Senyor. Potser a casa ja tens el Racó de 

Pregària, segur que és un lloc ideal per parlar i 

escoltar a Jesús. 

* Fes silenci... per defora i també per dins... Per 

ventura t'ajudarà una mica de música, tancar els 

ulls, estar atent als teus sentiments i emocions... 

Nota la presència de Jesús. 

* Presenta davant Jesús les teves alegries, 

preocupacions, esperances, desitjos.. 

* Escolta a Jesús, escolta la seva “Paraula” 

* Parla amb Jesús i amb la seva mare, Maria que 

tant t'estimen. Fes servir les teves paraules o una 

pregària; el Pare nostre o l'Ave Maria. Amb una 

cançó... Fes un propòsit... 

* Pensa amb els altres; amb tots els qui t'envolten... 

els teus pares, germans, padrins, la gent del teu 

barri, els malalts, els qui ho passen malament... 

Prega a Jesús per ells 
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LA MEVA PREGÀRIA PER 

TOTA LA SETMANA 
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DILLUNS: Jesús et convida a 

descobrir la màgia de la fe, el 
misteri de la fe. 
  
  
 

 

 

En aquesta setmana que comença Jesús et convida a 

viure més aprop d'Ell de la mateixa manera que va 

convidar a molts a ser els seus amics... Els deia: 

“veniu amb mi” (Mc, 1, 17). Alguns no gosaven i 

partien tristos, altres, com els deixebles, confiaren 

tant en Ell que ho deixaren tot per seguir-lo, per 

construir el Regne de Déu. 

Seguir a Jesús vol dir confiar en la seva Paraula, 

ser el seu amic, rebre l'amor de Déu que Ell ens duu 
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i així fer créixer la màgia de l'amor que tot ho pot 

canviar. 

 

 

 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a 

l’Evangeli de Mt 9, 18-26 

“Jesús es girà i en veure-la digué: -Coratge 
filla, la teva fe t’ha salvat”. 

La fe mou muntanyes, però sobre tot canvia el 

nostre cor 

Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 
 

Jesús, vull seguir-te 

i respondre a la teva crida com ho feren 

els deixebles. Confiï en la teva Paraula, 

vull ser el teu amic, per rebre l'amor de Déu 

que Tu ens regales i fer créixer el teu Regne a 

la Terra  
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 55). 
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DIMARTS: Jesús et convida 

sentir la seva ACOLLIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la setmana Jesús et convida a sentir la seva 

acollida i acollir els altres.  

Els que tens devora, que t’envolten, amb qui 

passaràs moltes hores junts. Alguns els coneixes 

més i som més amics, altres no tant. 

Procura que hi hagi bon ambient. I ser un bon 

companys en el que calgui. Intenta acollir i acceptar 

a tots, i reconèixer les seves qualitats.  

Viu amb il·lusió tots els dies d’aquesta setmana i 

així,  podreu entre tots, dur endavant les il·lusions 

que teniu. 

Com li agradaria a Jesús que en el cor de cadascú 

de nosaltres hi hagi un veritable desig de no viure 
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tancats en nosaltres mateixos, de no pensar 

només en el que a nosaltres ens convé; sinó que 

sapiguem tenir un esperit ben obert, ben atent, ben 

disposat. Un esperit acollidor. 
 

 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a l’Evangeli de 

Mc 3, 13-19 

“Jesús els cridà perquè estiguessin amb Ell i per 
enviar-los a predicar”. 

Jesús t’ha triat per ser el seu amic, t’obri les 

portes i et convida... el teu nom està entre els 

dotze... 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

Senyor, també jo som el teu escollit. 

Des del dia del meu Baptisme m’han fet a imatge del 

teu Fill. 

Som el teu fill estimat. I sé que ets el meu Pare i 

que tots els homes són els meus germans. 

Amb la teva gràcia ajudaré a casa, resaré amb 

confiança, seré bon amic i estaré atent a l’escola.  

Pare, mira’m amb tendresa!  
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 41). 
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DIMECRES: Jesús et convida a 

confiar 

     
Jesús t’acompanya. Sap que no pots anar tot sol per 

la vida. El necessites a Ell i als altres, i els altres et 

necessiten a tu. Per això és tan important establir 

relacions de confiança i d'amor amb tots aquells 

que t’envolten. Aprèn de Jesús a confiar.  

Jesús et convida també a confiar en tu mateix. La 

família t’ajuda, t’ensenya, et fa créixer, t’aporta 

seguretat per seguir endavant, per millorar, per 

aprendre,... Però també has de confiar en tu mateix, 

has de prendre decisions tot sol, lluitar, perseverar 

amb allò que fas i aprens, encara que a vegades no 

sigui fàcil i vagis contra corrent.  
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 ESCOLTA QUÈ TE DIU LA PARAULA DE DÉU 

a l’Evangeli de Lc 1, 26-38 

“No tenguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva 
gràcia”. 
 

Hem de creure en Jesús,  

hem de parlar amb Jesús , 

hem de demanar-li a Jesús, 

hem de compartir la nostra vida amb Jesús, 

així perseverarem, col·laborarem amb els altres, 

i la nostra confiança creixerà. 

 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

Gràcies, Pare! 

En Maria has acomplert la teva promesa. 

De la Verge Maria va néixer Jesús, el Messies, el 

Salvador, 

Que ens porta fins a Tu. Des de petit resam a 

Maria. Li deim:  

“Mostra’ns Jesús! Guia’ns cap a Ell!  

Ensenya’ns a conèixer-lo i a estimar-lo! 

Prega per nosaltres, Santa Mare de Déu. 
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 27). 
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DIJOUS: Jesús et convida a no 

tenir por 

   
 

Et convid a escoltar una història: 

 

“Fa molts segles, hi havia un rei que va rebre com 

obsequi dues cries de falcó que va lliurar al mestre de 

falconeria per a que les entrenés. 

Passats uns mesos, el mestre va dir al rei que un dels 

falcons estava completament entrenat. L'altre no es 
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movia de la branca des del dia de la seva arribada a 

palau i no sabia que li passava.  

El rei va fer venir a sanadors i manescals de tot tipus, 

més cap d'ells el va fer volar. Cap cortesà tampoc ho va 

aconseguir.  

Finalment el rei va fer publicar un edicte per difondre 

entre els seus vassalls demanant ajuda.  

Al matí següent, el rei estava mirant per la finestra de 

la seva alcova i va observar que el falcó que no podia 

volar, ho havia aconseguit. 

- Porteu-me a l'autor d'aquest miracle! – va 

ordenar el rei. 

De seguida li portaren a un humil pagès. 

- Tu has fet volar al meu falcó? Com ho has 

fet? Ets un mag? – va preguntar el rei. 

Feliç però una mica intimidat a la vegada, el pagès 

respongué: 

- No fou difícil sa majestat. Només vaig 

tallar la branca en la que sempre estava 

posat. Al fer-ho, el falcó es va adonar que 

tenia ales i simplement va volar. 

A vegades, quan t’acostes a la realitat, tens por.... i 

aquesta por et paralitza. Jesús et diu moltes 

vegades que no has de tenir por. Ell t’acompanya i vol 

que volis alt i que facis realitat els teus somnis. 
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 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a l’Evangeli de 

Mt 8, 23-27 

“Per què sou tan convards, gent de poca fe?”. 

 

Jesús et diu: tingues coratge, tingues fe, tot és 

possible al qui creu. 

 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

 

Pare, que gran que és el teu amor per nosaltres! 

Ens has enviat Jesús,  

que és la llum que il·lumina 

la nostra foscor i la pau que ens fa renéixer. 

Es fa infant perquè l’acollim.  

Era ric i es va fer pobre. 

Perquè nosaltres siguem rics amb el seu amor.  
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 37). 

 
 



15 

DIVENDRES: Jesús et dóna 

forces per afrontar les teves 

dificultats 

   

La teva vida és una aventura fantàstica. Però, com 

en tota aventura, hi ha moments en que cal fer 

front a les dificultats i als problemes.  

A vegades et pot semblar que els teus problemes (a 

l’escola, amb els amics, amb els teus pares...) no 

tenen solució i que ja no tens forces ni ganes per 

lluitar. 
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A vegades pots sentir la temptació de baixar els 

braços,  fugir i deixar d’esforçar-te per allò que 

vols, per les metes de la vida. 

A vegades les dificultats que vius et poden semblar 

parets altíssimes, impossibles de botar, i tens la 

sensació que se’t tanquen tots els camins.  

 

Saps una cosa?...Durant la seva vida, Jesús també 

es va trobar amb molts de problemes i dificultats. 

Però en lloc de rebutjar-los i fugir, va confiar 

totalment en el seu Pare del Cel  que li va donar el 

coratge necessari per afrontar-los amb amor i 

esperança.  

 Tampoc va fugir de la Creu… 

I així, el que semblava un fracàs, es va convertir en 

el triomf més extraordinari : LA RESSURRECCIÓ. 

 
 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS  

A Mc 14,-42. Fixa’t en un dels moments més 

difícils de la seva vida a l’hort de les Oliveres i 

de quina manera supera les seves pors i es posa 

en mans del seu Abbà , confiant totalment en el 

seu amor. 

A Mateu 14, 22-33 podràs veure com l’única 

manera que tenim de superar les nostres 
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dificultats i caminar per sobre dels problemes 

és fixant la nostra mirada en Jesús.  Contempla 

com Pere s’enfonsa dins l’aigua en el moment en 

que deixa de mirar a Jesús i cau en la trampa de 

la por. 

A Lluc 24, 13-35 pots llegir el relat dels deixebles 

de Emaús. Aquets dos deixebles pensen que amb 

la crucifixió del seu amic Jesús tot s’ha acabat. 

Estan desanimats  i trists i fugen de Jerusalem 

amb la intenció de no tornar-hi mai més. Han 

tirat la tovallola. Únicament la trobada amb 

Jesús ressuscitat els hi obri els ulls i els hi dona 

la força per tornar corrents a Jerusalem a 

anunciar la gran notícia: Jesús és viu i ens 

acompanya sempre!... 

 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

Vine, Esperit Sant, 

umpl de força el meu cor, 

encén-hi el foc del teu amor!...  
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 69). 
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DISSABTE: Jesús t’indica el 

camí de la felicitat 
 

   
Jesús, et pot omplir d'alegria i felicitat. Fixa’t que  

som una gran família, i que les mancances d'uns les 

poden omplir els altres. Els cristians, amb l’ajuda de 

l’Esperit Sant, som capaços de transformar-ho tot 

en positiu.  

La FE  és la teva força, l'alegria que ve de Déu, 

t’ajuda a lluitar, a ésser millor, més alegre, més 

feliç i a reconèixer les  teves limitacions.  

Això també li passà a María. Ella tenia Fe, es va fiar 

de Déu, i per això va respondre a la seva missió: 

ésser la Mare de Jesús.  

I tu? Vols viure una vida amb l'alegria i la felicitat 

de saber que ets cristià, fill de Maria i fill de Déu? 
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 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a l’Evangeli de 

Lc 8, 18-28 

“La meva mare i els meus germans són els qui 
escolten la paraula de Déu i la compleixen”. 
 

 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a l’Evangeli de 

Jo 6, 1-13 

“En aquell indret hi havia molta herba i s’hi 
assegueren...” 
 

Demana-li a Jesús i a la Mare de Déu, l'alegria 

per fer aquest camí amb ells per sempre. 

 

 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

Déu vos salve, Maria, 

Plena de gràcia; el Senyor és amb vós, 

Beneïda sou vos entre totes les dones 

I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. 

Santa Maria, Mare de Déu, pregau per 

nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra 

mort. Amén.  
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 35). 
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DIUMENGE: Jesús et convida a 

participar de la seva taula 
  

 

 

Cada diumenge Jesús et convida a participar d’una festa 

especial, asseure’s a la taula dels seus amics.  

Necessites aliment per créixer; com a cristià també 

necessites alimentar-te de la Paraula de Jesús i de la 

seva vida per poder fer créixer el seu Regne, 

transformar la realitat.  

 

 

 ESCOLTA QUÈ TE DIU JESÚS a l’Evangeli de 

Jo 21, 1-14  

“Veniu a menjar. Cap dels deixebles no gosava 
preguntar-li qui era, perquè sabien que era el 
Senyor” 
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 Pots tornar a llegir el relat dels deixebles de 

Emaús a Lluc 24, 13-35 

La trobada amb el Senyor a l’Eucaristia no 

canvia les circumstàncies de la nostra vida, sinó 

la nostra mirada de fe. 

 

  Com ha anat el dia?     

Vull donar gràcies per... 

Vull demanar perdó per... 

Estic content per..... 

Demà. m'agradaria... 

 

 

Jesús, ets més fort que la mort 

Amb l’Església proclamam: “Aquest és el Dia en 

què ha obrat el Senyor,  

alegrem-nos i celebrem-ho”: Al·leluia! 

Jesús, ets sempre amb nosaltres: quan estam 

reunits en el teu nom, quan participam en la 

taula de la Paraula i de l’Eucaristia, quan 

estimam i servim els nostres germans, ets 

sempre amb nosaltres. Al·leluia! 
(CATECISME Jesús és el Senyor, p. 67). 
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LES MEVES PREGÀRIES 
AL MATÍ 
 

   
 

Jesús, et don gràcies pel dia que comença. Jesús, 

estigues sempre amb mi en totes les coses que faci. 

Jesús, ensenya’m a estimar tothom tal com tu 

m’estimes.  

 

A la Verge Maria  

Mare de Déu i mare nostra,  

te deman en aquest dia que comença, 

que pugui sentir la pau del Senyor.  

Que la meva mirada sigui  neta i clara.  

Que els meus llavis pronunciïn només paraules 

d'encoratjament.  

Que el meu caminar sigui ferm i la meva actitud 

valenta.  
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Que el meu cor estigui obert per estimar tothom.  

Que els meus passos em dirigeixin cap allà on pugui 

ser útil.  

Que aquest dia sigui radiant i generós. 

 

 A LA TAULA 

 

Oh, Pare Déu (Oh Pare Déu) 

que alimentau (que alimentau) 

tots els ocells  

que hi ha en el bosc: 

beneïu aquesta taula 

el nostre pa i el nostre cor. 
 

(amb la música d'Al mundo entero quiero dar) 

Oh, Déuni Pare omnipotent 

beneeix aquest pa 

i beneeix aquest (dinar/sopar) 
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que ens has volgut donar 

 

(amb la música de la Violetera) 

Un en tenen i no en volen. 

D'altres volen i no en tenen. 

I nosaltres que en tenim 

I nosaltres que en volem, 

us donam gràcies, Senyor. 
 

A LA NIT 

 

Jesús, ara que el dia s’acaba i ja s’acosta la nit,et 

don gràcies per les alegries que he tengut avui i 

voldria demanar-te perdó per les vegades que he 

fet algun mal als altres. Vetlla per mi aquesta nit, 

vetlla per tots els de casa,i ensenya’ns a estimar-te 

més. 
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VIA LUCIS 
emos recibido la noticia, 

primero con estupor, 

luego con alegría, 

con una inmensa y esperanzada alegría. 

El sepulcro de Cristo está  vacío. 

Por entonces se habló de robo, 

de secuestro del cadáver, 

de una insensata maniobra para hacernos tragar 

una palabra intragable: 

Resurrección. 

Pero ahí estaba el caso: 

no había nadie, 

sigue sin haber nadie en la tumba de Jesús. 

Las mujeres fueron las primeras en saberlo. 

Y no por noticias de segunda mano. 

Comenzaba con ellas la experiencia pascual. 

Jesús estaba vivo 

y la llama por su nombre: ¡María! 

Ella hizo lo mismo: -¡Maestro! 

 

De nombre a nombre, 

de persona a persona, 

de discípula a Maestro, 

la historia trágicamente rota 

comenzaba de nuevo. 

De nuevo, pero de otra manera. 

Como Maestro, le decía Jesús: 

- No me sujetes, 

h 
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no me detengas. 

Lo que no pudo hacer la tumba 

no vas a hacerlo tú. 

Aprende esto: 

Yo he resucitado para todos. 

Y le dijo también: 

- No te sujetes tampoco 

tu a ti misma, 

no pierdas un minuto 

en abrazarme los pies. 

Son pies para el camino. 

¡Pues al camino los tuyos! 

Anúnciales a los míos que estoy vivo. 

Y a ti que te vean viva. 

¡Alégrate, María! 

No va a faltar quien os diga: 

- No tenéis precisamente cara  

de creer lo que rezáis: 

que resucitó al tercer día. 

Os puede la pesadumbre 

que viene de la poca fe. 

Por eso, María, 

pon tu cara, 

tus pies 

y tu palabra 

al servicio de la Pascua. 

Diles lo que tu has visto 

al otro lado de la cruz. 

    (José Luis Blanco Vega, sj)  
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CANÇONS 
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CANTS A JESÚS 
 

Gloria, sempre seràs nostre Senyor 

Hem vingut aquí senyor Jesús,  

seduïts pel teu Sant Esperit,  

confiam en la teva Paraula, 

 que ens parla dins 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. 

 

SENYOR, FEIS-ME VULNERABLE 

Senyor feis-me vulnerable com tu! 

Que de porta en porta demani l’almoina del teu 

amor.
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QUAN DESVETLLAREM ELS CORS 

 
Quan desvetllarem els cors 

a la veu del Déu vivent  

junts retrobarem la font de llibertat 

Quan aixecarem les mans 

per cantar al Déu vivent  

junts retrobarem la llum d’un nou demà 

 

Ell sabrà trencar les armes 

Ell sabrà canviar els cors 

Ell eixugarà les llàgrimes 

Ell farà fugir les pors 

 

Quan desvetllarem els cors... 

 

No més nit sobre la terra 

Ell vendrà com un gran foc 

No més odi ni més guerra 

Ell farà un món tot nou 

 

Quan desvetllarem els cors... 

 

Ell serà Déu en nosaltres 

tot el mal ja haurà passat 

De les cendres i les brasesen farà nova ciutat  
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La teva mirada m’ha trasbalsat 

la teva paraula m’ha salvat (2) 
 
 

AL·LELUIA, PROP DE TU 

 
Al·leluia (4) 

Prop de Tu Jesús vull pregar 

Tots sentim que Tu ets tan gran 

Tu em fas senzill com un nin 

A les teves mans som feliç. 

 

 

NO FIXEU ELS ULLS... 

 

No fixeu els ulls en ningú més que Ell 

No fixeu els ulls en ningú més que Ell 

No fixeu els ulls en ningú més 

No fixeu els ulls en ningú més 

No fixeu els ulls en ningú més que Ell. 

 

No espereu amics a ningú més que Ell… 

No adoreu amics a ningú més que Ell… 

 

Només Ell és el Camí, la Veritat… 

Només Ell és el Camí, la Veritat. 
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No fixeu els ulls en ningú més 

No fixeu els ulls en ningú més  

No fixeu els ulls en ningú més que Ell 

NO SÉ ON 

No sé on, no sé quan,  

no sé com, no sé per què, 

però he sentit la teva veu (2) 

 

 

VOS SENYOR 

 

Vos Senyor, em manteniu la llàntia encesa... 

(bis) 

Déu meu, claror en les meves nits! (bis) 

 

AMB LES MANS AGAFADES 

 

Amb les mans agafades  

amb Jesús jo vaig (3) 

Allà on ell va. 

 

Si Jesús et diu amic,  

deixa-ho tot i vine amb mi  

on tot és més agradable i més feliç. 
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¡DESPIERTA! 

 
Despierta tú que duermes,  

Levántate de entre los muertos 

Y Cristo será tu luz, tu luz 

 

 

.RESUCITÓ 

 

Resucitó, resucitó, resucitó,  

aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya,  

resucitó. 

 

Alegría, alegría hermanos,  

que si hoy nos queremos  

es porque resucitó. 

 

Resucitó… 

 

Muerte, donde está la muerte,  

donde está mi muerte,  

donde su victoria. 

 

Resucitó… 
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TU M’HAS SEDUÏT 

 

Senyor no soc res, 

perquè tu em crides? 

has tocat aquesta porta 

 i saps prou bé 

que soc pobre i soc feble. 

Perquè t’has fixat ara amb mi? 

 

Tu m’has seduït Senyor  

amb la mirada 

M’has parlat a dins el cor  

i ara et sent 

És impossible no estimar-te, 

 ja em coneixes. 

És impossible estimar-te 

 i no seguir-te. 

M’has seduït Tu Senyor. 

 

Senyor, vull seguir-te 

donar el que demanes,  

hi ha vegades que això  

em costa molt de fer,  

tu em coneixes des de sempre. 

Tu fes-me costat, oh Senyor! 

 



34 

Tu m’has seduït... 

 

Senyor el teu nom, 

és més que paraules.  

Però hi ha dies  

que no veig la teva llum. 

Tu t’amagues en el silenci. 

Tu vols que jo em trobi amb tu. 

 

Tu m’has seduït... 

 

EL VAIXELL 

 

Si per les aigües veieu passar un vaixell 

solcant el mar, aguantant l’embat dels vents, 

llegiu-li el cor, arrenqueu 

que com tresor amaga en el seu si. 

 

Duu una esperança que ha fet llum a molts 

cors, 

és d’un matí de Pasqua flamejant, 

són els amics que van veure l’Amic 

viu i present remant al seu costat. 

 

Duu el record d’un vespre de comiat 
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en què l’Amic els va rentar els peus, 

que en cos i sang la Vida els va donar 

per ser l’Alè que infla el seu velam. 

 

Unes paraules la Nau ens ha tramès: 

“Que us estimeu com jo us he estimat, 

així creuran que és cert el que he promès 

i seguiran l’estela que he deixat”. 

 
No l’hem vist pas però cert que l’estimem, 

l’hem vist viu i cantant, fent-nos costat, 

ens ha corprès la força del seu gest 

i és Ell qui avui ens mena a port segur. 

 

És fort el vent i molt ens cal bregar, 

nous mariners cal fer pujar a bord, 

travessar amb ells mars negres d’opressió, 

guanyar plegats matins de llibertat. 

 

 

ESCOLTAU LA MEVA VEU 

 

Escolteu la meva veu (bis)  

I sereu el meu poble, jo seré el vostre Déu. 
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TAN CERCA DE MÍ  

 

Tan cerca de mí(2) que hasta 

 lo puedo tocar, Jesús está aquí. 

Le hablaré sin miedo al oído 

le contaré las cosas que hay en mí 

y que solo a El le interesarán. 

el es más que un Padre para mí.  

          

Míralo a tu lado caminando  

paseando entre la multitud, 

muchos no lo ven porque  ciegos van, 

sin saber mirar a donde van.                      

 

No busques a Cristo en lo alto 

ni lo busques en la oscuridad; 

muy cerca de tí, en tu corazón   

puedes adorar a tu Señor. 

 

CAMINARÉ 

 

Caminaré, caminaré, 

por tu camino, Señor, 

dame la mano, quiero estar 

por siempre junto a ti. 
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Estaba solo y cansado en el mundo, 

no conocía el amor. 

Vi a la gente a mi alrededor 

cantando una bella canción 

Caminaré… 

No comprendía pero la escuché 

y, de repente, me habló; 

El me llamaba, queríá mi vida 

y mi corazón respondió: 
Caminaré… 

Ya no me importa si se ríen de mí, 

quiero vivir junto a Ti. 

Es el regalo que yo recibí, 

alegre doy gracias así: 

Caminaré… 

Cuando estoy triste, miro alrededor, 

veo en el mundo el amor, 

como un regalo que es para mí 

y canto de nuevo feliz: 
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 DÉU DELS VENÇUTS 

 

Déu dels vençuts, dels sants i els moribunds. 

Déu dels vençuts, dels pobres i els perduts. 

A qui seguirem si no a tu, 

Tu un vençut has vençut. 

 

 

EL CIELO 

 

No sé cómo puedo hacer 

para dar gracias al Señor. 

Me ha dado el cielo al que mirar,  

y la alegría l corazón. 

 

Él me ha dado el cielo al que mirar,  

Él me ha dado la voz para cantar.  

Él me ha dado el mundo para amar.  

Y la alegría al corazón (bis) 

 

Desde los cielos descendió, 

y sobre el mundo se inclinó.  

Para habitar por siempre aquí  

y conocer su salvación. 

 

Él me ha dado... 
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Y cuando, al fin, con Él esté,  

en su morada habitaré.  

Toda de oro y resplandor,  

allí se goza de su amor. 

 

Él me ha dado... 

 

 

HE ENCONTRADO UNA MIRADA 

 

He encontrado una mirada 

Que es más fuerte que el olvido  

(bis) 

Jamás la imaginé 

tan sencilla i tan fuerte, 

jamás pude pensarla  

más cercana que la muerte. 

 

He encontrado una mirada... 

 

Mirado soy por ella  

al comienzo del camino,  

me mira en silencio  

recordándome el Destino. 
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He encontrado una mirada... 

 
En la noche me abraza  

acogiendo la jornada  

y al mirarme me perdona,  

hace que no tema nada. 

 

He encontrado una mirada... 

 

Tú me miras, oh Señor,  

en los rostros que me aman  

y al mirarlos yo descubro  

que es de Ti de quien me hablan 

 

 

CAMBIARÉ MI TRISTEZA (SÍ SEÑOR) 

 

Cambiare mi tristeza,  

Cambiare mi vergüenza 

Los entregare,  por el gozo de Dios 

Cambiare mi dolor   y mi enfermedad 

Los entregare por el gozo de dios 

SI Señor   SI, SI Señor 
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ALMA MISIONERA 

 

Señor toma mi vida nueva, 

antes de que la espera desgaste años en mi 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

no importa lo que sea,  

Tú llámame a servir. 

 

Llévame donde los hombres  

necesites tus palabras, necesiten mis ganas 

de vivir;  

donde falte la esperanza,  

donde todo sea triste, simplemente por no 

saber de Ti. 

 

Te doy, mi corazón sincero,  

para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio,  

tu historia entre mis labios y fuerza en la 

oración. 

 

Llévame… 

 

Y así, en marcha iré cantando,  

por calles predicando lo bello que es tu amor.  

Señor, tengo alma misionera,  
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condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
 

 

 

PERQUÈ JO TENC POR 

(Hermana Glenda) 

 

Perquè jo tenc por…. 

si res és impossible ja per tu 

 

Perquè jo estic trist…. 

si res és impossible ja per tu 

 

Perquè jo tenc dubtes…. 

si res és impossible ja per tu 

 

Tu et vares fer home…. 

per que res és impossible ja per tu 

 

Tu venceres la mort…. 

per que res és impossible ja per tu 

Tu vius entre noltros…. 

per que res és impossible ja per tu. 
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DIOS ESTÁ AQUÍ 

  

Dios está aquí, 

tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta, 

tan cierto como que este canto  

lo puedes oír. 

 

Lo puedes sentir  

moviéndose entre los que aman.  

Lo puedes oír cantando con nosotros así. 

Lo puedes llevar, cuando 

por esa puerta salgas. 

Lo puedes guardar  

muy dentro de tu corazón. 

 

Lo puedes notar, junto a ti  

en cualquier momento.  

Le puedes hablar 

de esa vida que le quieres dar.  

No temas ya más,  

Él es Dios y nos perdona a todos.  

Jesús está aquí  

si tú quieres le puedes seguir. 
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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 qui camina amb tu, 

Jesús mai no es perdrà. 

 

Quan arriba l’hora baixa tu fas com el que 

se’n va,  

però nosaltres l’insistim entusiasmats.  

 

Has entrat a casa nostra, t’has deixat 

acomodar  

i et miram els ulls amb el cor abrusat. 
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Ens expliques…. 

 

Aixem-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! 

 

 

DAME TUS OJOS 

 

Dame tus ojos, quiero ver. 

Dame tus palabras, quiero hablar. 

Dame tu parecer. 

 

Dame tus pies, yo quiero ir. 

Dame tus deseos para sentir. 

Dame tu parecer. 

 

Dame lo que necesito. 

Para ser como tú. 

Dame tu voz, dame tu aliento. 

Toma mi tiempo, es para ti. 

Dame el camino que debo seguir. 
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Dame tus sueños, tus anhelos. 

Tus pensamientos, tu sentir. 

Dame tu vida para vivir. 

 

Déjame ver lo que tu vez. 

Dame de tu gracia, tu poder. 

Dame tu corazón. 

Déjame ver en tu interior. 

Para ser cambiado por tu amor. 

Dame tu corazón. 

 

 

VEN ESPIRTU VEN 

 

Ven espíritu ven 

y lléname Señor 

con tu preciosa unción 

 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor 

con tu poder; 

 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor 

te quiero conocer. 
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NADIE TE AMA COMO YO 

 

Cuanto he esperado este momento,  

cuanto he esperado que estuvieras así, 

cuanto he esperado que me hablaras, 

cuanto he esperado que vinieras a mí. 

Yo sé bien lo que has vivido 

yo sé bien lo que has llorado, 

yo sé bien lo has sufrido, 

pues de tu lado no me he ido. 

 

Pues nadie te ama como yo, 

Pues, nadie te ama como yo, 

mira la cruz esa es mi más grande prueba 

nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo 

Pues, nadie te ama como yo 

mira la cruz fue por ti fue porque te amo 

nadie te ama como yo. 

 

Yo sé bien lo que me dices aunque a veces no 

me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes 

aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado 

junto a ti yo siempre he ido 

aun a veces te he cargado 
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tú mejor yo he sido amigo. 

 

EM DÓNES FORCES  
 

Quan estic trist i els ànims tinc per terra, 

quan no he previst que el cor em tracti així, 

jo vull sentir la força que tu em dónes 

i que estem junts fins que arribi la nit. 

 

Em dónes força per superar els obstacles, 

em dónes força per creuar l’oceà. 

Sóc tan fort quan dintre meu et sento. 

Em dónes força per sempre et vull amb mi. 

 

 

Em dónes força per superar els obstacles, 

em dónes força per creuar l’oceà. 

Vull sentir la força que tu em dónes 

i que estem junts tota l’eternitat. 
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MARIA MAGDALENA 

 

Imagina que un dia penses que tu 

No tens cap raó per viure en el mon 

Que has estat una esclava que no ets feliç 

I que t’has aufegat en el teu pecat 

Imagina que llavors arriba un home 

Se seu al teu costat i diu 

Que ets el mes gran que Déu ha creat 

 

Tot això ho he viscut jo 

Per primera vegada he sentit l’amor 

 

Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús 

 

La seva mirada es mes radiant que el mateix 

sol 

I no exigeix res, res 

 

En escoltar les teves paraules puc creure en 

el perdo 

Puc viure l’amor 

 

Tot això avui ho he viscut 

I ara quant respir 
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Jesús, Jesús, Jesús 

Jesús, Jesús, Jesús 

 

UN NIÑO SE TE ACERCO 

Un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco 

panes te dio para ayudarte.  

Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.  

(Bis) 

La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil 

estrellas de luz siembran su mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo.  (Bis) 

También yo quiero poner sobre tu mesa, mis 

cinco panes que son una promesa,  

de darte todo mi amor y mi pobreza.(Bis) 
 

QUEREMOS A CRISTO PROCLAMAR 

 

Queremos a Cristo proclamar 

Como un estandarte levantar 

Que toda la gente pueda ver 

Que él es el camino al Cielo// (2) 
 

//Queremos ver, queremos ver 

A Jesucristo como Rey// (2) 
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Paso a paso hacia el cielo 

Poco a poco a ganar 

 

La oración nos fortalece 

A rezar, rezar, rezar, ¡REZAR! 

Queremos ver, queremos ver 

A Jesucristo como Rey (2) 

 

 

SI CONOCIERAS COMO TE AMO 

 

Si conocieras como te amo, si conocieras 

como te amo 

Si aún no lo ves, pronto lo verás, 

todo un Dios enamorado de ti. 

Habla bien de Él, que no mentirás, 

todo lo hizo para hacerte feliz. 

 

Lo que pasa es que el mundo no quiere 

escuchar, 

no vaya a ser que vea, que entienda y se 

empape 

de esta alegría que nos quiere regalar, 

no vaya a ser que entienda, se convierta y se 

sane 
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No temas a la luz, no temas a la paz, 

No temas a la alegría no tengas miedo a ser 

feliz 

Porque Él es el camino que se ha abierto para 

ti,  

Porque Él es el que es ahora puedes ser feliz. 

 

 

CANTS A MARIA 

 

AVE MARIA 

 
Quantes coses a la vida 

que semblen omplir-ho tot  

i no són més que mentides  

que s’amaguen dins el cor 

Tu has omplert la meva vida 

estimant-me de debò 

jo voldria 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 llavor que cau a terra  

i germina sense por 
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amb el cor ple d’alegria  

et vull cantar 

 

Ave Maria (4) 

 

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 em deixis Mare meva  

resta sempre així com cal 

perquè pugui cada dia 

compartir amb els germans 

tot el que has fet per nosaltres 

un somrís d’eternitat 

la pregària més senzilla  

et vull cantar 

 

Ave Maria (4) 
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TODO TUYO SOY MARIA 

 

Todo tuyo soy María, 

todo tuyo soy, 

todo lo que tengo es tuyo 

y todo lo mío te doy. 

 

Si amanece hoy en mi vida 

Es sólo gracias a ti. 

Tú me diste la alegría 

cuando yo te la pedí. 

 

Cuando yo ya me perdía 

Madre, tú estabas allí 

y del suelo recogías 

lo que quedaba de mí. 

 

Todo tuyo soy María,  

todo tuyo soy, 

todo lo que tengo es tuyo 

y todo lo mío te doy. 

 

Cambiaste mi despedida 
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y me mostraste tu amor, 

tú eres la esperanza mía 

y así me llevas a Dios. 

 

Para ÉL en ese día 

robaste mi corazón, 

aunque no te merecía, 

tú fuiste mi vocación. 

 

Todo tuyo soy María, 

 todo tuyo soy, 

todo lo que tengo es tuyo 

y todo lo mío te doy. 
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SALVE ROCIERA 

 
 

Dios te salve María 

del rocío Señora 

luna, sol, noche y día 

mi pastora celestial 

 

Dios te salve María 

todo el pueblo te adora 

y repite a por fía 

como tú no hay otra igual. 
 

Olé, olé,.... (18 VECES) 
 

Al Rocío yo quiero volver 

a cantarle a la Virgen con Fe con un olé 

(bis). 

 

Dios te salve María 

Manantial de dulzura 

A tus pies noche y día 

Te venimos a rezar 

 

Dios te salve María 

Un rosal de hermosura 

eres Tú Madre mía 

de pureza virginal 
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BONA MARE 

 
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 soc. 

Viure confiant com ho fa un nin. 

Sentir-te a prop, 

sentir-te a prop. 

 

Bona Mare,  

nostra Bona Mare (2) 

 

Bona Mare et vull cantar 

perquè has estat oberta a Déu. 

Bona Mare tu has viscut 

la llarga nit, camí de fe. 

Mira els teus fills 

que en aquest món 
som peregrins. 

Mira l’angoixa i el dolor 

perquè el teu cor 

acull a tots. 
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MAGNIFICAT 

 

La meva ànima canta al Senyor,  

El seu esperit celebra Déu, salvador  

Perquè ha mirat  

La petitesa de la seva serventa.  

   

EL SEU NOM ÉS SANT  

I L’AMOR QUE TÉ S’ESTÉN  

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ,  

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ.  

  

Els obrers del seu braç  

són potents i grans.  

Dispersa els homes de cor altiu,  

derroca als poderosos  

i exalça als humils,  

omple de bens els pobres.  

   

Al seu servent ha protegit el senyor  

com ho havia promès  

als nostres pares fa temps  

i s’ha recordat del seu amor  

a Abraham per sempre.  
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CANTS DE PAU/PARENOSTRE 

CANT DE PAU 

Pau Senyor en el Cel i la Terra 

Pau Senyor a l’aigua de la mar 

Pau Senyor a les flors que se mouen  

per la brisa suau al passar 

Vós que creau totes les coses belles 

i a la vida després les donau 

Fixau-vos-hi oh Senyor en totes elles 

i en els homes donau-nos la pau 

Pau, pau, pau i amor (2) 

Avui, Senyor, sols subjectes per l’aire 

i en el Cel resplendent jo he vist 

dos coloms que volant s’ajuntaven  

i formaven la creu de Crist 

Feis que tornin molt pres a la terra, 

els coloms que fugiren, Senyor. 

I la flama que encén en la guerra 

es consumeixi en Pau i l’Amor. 

Pau, pau, pau i amor (2) 

 
 

PON TU MANO 

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano 

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven 

Él será tu amigo, para la eternidad 

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la Paz. 
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PADRE NUESTRO. 

 Padre nuestro tu que estás, 

en los que aman la verdad 

haz que el reino que por ti se dio 

llegue pronto a nuestro corazón 

que el amor que tu hijo nos dejó 

el amor habite  en   nosotros. 

 

Y en  el pan de la unidad 

Cristo danos tú la paz 

y olvídate de nuestro mal 

si olvidamos el de los demás 

no permitas que caigamos en tentación  

oh señor, y ten piedad del mundo. 
 

PARENOSTRE 

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. 

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 deslliura-nos de qualsevol mal. Amén. 



61 

CANTS TAIZÉ 

 

Laudate omnes gentes,  

laudate Dominum (2) 

 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est.  

 

 

Tu ets qui ens crida, i en silenci venim(2) 

 

El Senyor és la meva força,el Senyor, el meu 

cant. Ell ha estat la salvació. En ell 

confio i no tinc por,en ell confio i no tinc 

por. 

 
DIOS ES AMOR 

 

Dios es Amor, atrévete a vivir por Amor. 

Dios es Amor, nada hay que temer.  
 

 

NADA TE TURBE  

Nada te turbe, nada te espante,  

quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante.  

Solo Dios basta. 
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TU FIDELIDAD 

 
Tu fidelidad es grande,  

tu fidelidad, incomparable es,  

nadie como Tú, bendito Dios.  

Grande es tu fidelidad. 

 
 
TU ETS LA LLUM DEL MÓN (Morlans) 
 

Tu ets la llum del món. 

Tu ets la llum del món. 

 
 
CANTS VARIATS 

 
OJOS DE CIELO 

 

Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos  

se me borra el mundo con todo su infierno.  

Se me borra el mundo y descubro el cielo  

cuando me zambullo en tus ojos tiernos. 

 

Ojos de cielo, ojos de cielo,  

no me abandones en pleno vuelo,  

Ojos de cielo, ojos de cielo,  

toda mi vida por este sueño 

Ojos de cielo (4) 
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Si yo me olvidara de lo verdadero,  

si yo me alejara de lo mas sincero. 

Tus ojos de cielo me lo recordaran,  

si yo me olvidara de lo verdadero. 

 

Ojos de cielo.... 

 

Si el sol que me alumbra se apagara un día 

y una noche oscura ganara mi vida,  

tus ojos de cielo me iluminarían,  

tus ojos sinceros, mi camino y guía. 

 

EL TRESOR 

 

Si tu cerques un tresor, 

Camina en silenci, 

No tenguis pressa, 

Ves a poc a poc.  

 

 

ALELUYA DE LA TIERRA (Brotes de olivo) 
  

Aleluya cantará quien perdió la esperanza 

la tierra sonreirá, aleluya 
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PREPARO MI CORAZÓN 
 

Preparo mi corazón, para escuchar tu Palabra. 

Y quiero con todo mi ser, igual que María, 

decirte que sí (Bis) 

 

 

VIVA LA COMPANI 

 

Yo iba perdido sin sombra de amor, 

!viva la compani! 

estaba tan solo sin luz ni color, 

!viva la compani! 

 

Viva la, viva la, viva el amor, 

viva la, viva la, viva la ví, 

viva el amor, viva la ví, 

!viva la compani! 

 

Un día, de pronto, yo vi al Señor, 

!viva la compani! 

en un rostro de amigo  

descubro su amor, 

!viva la compani! 

 

Viva la, viva la... 

 

Cambiaron los días entonces en mí, 
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!viva la compani! 

no vivo ya solo, hay Otro en mí, 

!viva la compani! 

 

Viva la, viva la... 

 

Mañana con miles habrá una amistad, 

!viva la compani! 

y Cristo en el medio es la comunidad, 

!viva la compani! 
 
Viva la, viva la... 
 

 

NO HAS NACIDO 

 

No has nacido amigo para estar triste… 

Aunque llueva en tu corazón (2) 

 

Todos tenemos… Una estrella… 

Una estrella… De esperanza… (2) 

 

Dime donde… Se oculta... 

Se oculta… Tu alegría (2) 

 
Todos tenemos… Un amigo… 

Un amigo… Que no engaña… 
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Todos tenemos… Un trocito… 

Un trocito… De ese cielo (2) 

 

Todos tenemos… Una Madre… 

Una Madre… Que nos ama (2) 

 

Si en tu alma… Suena algo… 

Suena algo… es Dios(2) 

 

 

PLEGARIA (KAIROI) 

 

Poco a poco intentaré amar 

A ser quien soy siendo sincero y puro 

A ganarse con sudor el pan 

Y a no poseer nada, nada innecesario 

Simplemente intentaré amar 

ser hermano ser universal 

Sin miedo al caminar 

Sin miedo al denunciar 

Sin miedo al que dirán 

 

EL MUNDO EMPEZARÁ A CAMBIAR 

SI BUSCAS LA LIBERTAD 

SIN MIEDO EN TU INTERIOR 
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Simplemente intentará amar 

Y a no imponer mi forma de pensar A ofrecer a 

todos lo mejor 

ser hermanos entre los hermanos Simplemente 

intentaré amar 

ser hermano ser universal 

Sin miedo al caminar 

Sin miedo al denunciar 

Sin miedo al qué dirán 

No tengáis temor, Es Jesús quien dice 

No tengáis temor 

 

EL MUNDO EMPEZARÁ A CAMBIAR 

SI BUSCAS LA LIBERTAD 

SIN MIEDO EN TU INTERIOR 


