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Amai-vos uns aos outros

Letra e Música: frei Acílio MendesSolista

1.

Todos

2. Eu sou a luz do mundo enquanto estou no meio de vós;
Sereis o sal da terra e sereis a luz do mundo.
- Seremos sal da terra e seremos luz do mundo! (2x)

3. E quanto vos disser será p'ra vós grande alegria;
Sereis os meus amigos se uns aos outros vos amardes.
- Seremos seus amigos se uns aos outros nos amarmos! (2x)

4. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós;
Dareis vós muito fruto e sereis os meus discípulos.
- Daremos muito fruto e seremos seus discípulos! (2x)

5. Vivei todos unidos como o Pai está unido a Mim;
Tereis minha a minha vida quando todos vos amardes.
- Teremos sua vida quando todos nos amarmos! (2x)

6. Estou no meio de vós como aquele que vos serve;
Um só é o vosso Mestre e todos vós sereis irmãos.
- Um só é o nosso Mestre e todos nós somos irmãos! (2x)

7. Se a Mim Me perseguiram também vos perseguirão;
Felizes vós sereis quando sofrerdes em Meu nome.
- Felizes nós seremos ao sofrermos sem seu nome! (2x)


