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Solista(s)

Letra (adaptação de um texto do século XVI) e Música:

                                                             frei Acílio Mendes

Todos

2. Cristo não tem pés! (2x)

        Tem apenas os nossos pés

        Para guiar todos os passos para a Paz.

    Nós somos os pés de Cristo!
    Nós somos os pés de Cristo!
    Jesus Cristo hoje vive em nós! (2x)

3. Cristo não tem lábios! (2x)

        Tem apenas os nossos lábios

        Para anunciar a Boa Nova do Perdão.

    Nós somos os lábios de Cristo!
    Nós somos os lábios de Cristo!

    Jesus Cristo hoje vive em nós! (2x)

4. Cristo não tem meios! (2x)

        Tem apenas os nossos meios

        Para fazer que todos vivam como irmãos.

    Nós somos a Bíblia viva,

    Mensagem de Deus aos homens!
    Jesus Cristo hoje vive em nós! (2x)
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