
KOINONIA 

II Fase do Sínodo Arquidiocesano 

 

1. Pra vencer os desafios que o tempo nos trouxer, 

É preciso dar as mãos, caminhar juntos como irmãos. 

Pois amor-fraternidade é projeto de Jesus 

E formar comunidades, ser no mundo sal e luz. 

 

Ide pelo mundo! O Evangelho proclamai 

pelas ruas e sobre os telhados. 

Sede nesse mundo Boa Nova do Senhor: 

Testemunhas da esperança, 

Sacramento do Amor. 

 

2. Uma Igreja missionária, através da comunhão, 

anuncia a esperança de que tempos bons virão. 

Caminhemos bem unidos, de mãos dadas, somos luz. 

Que no mundo resplandeça a beleza de Jesus! 

 

3. Onde há amor e há caridade Deus ali também está. 

O Deus Trino, em unidade, nos ensina como amar 

E primeiro olhar os pobres, os que Cristo escolheu. 

Pois o Reino é dos pequenos e os pequenos são de Deus. 
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     E   E4     E  E7  A 
1. Pra vencer os desafios que o tempo nos trouxer,  
       Am  E  F#  B 
preciso dar as mãos, caminhar juntos como irmãos. 
 A      E           F#m C#m 
Pois amor-fraternidade é projeto de Jesus 
 A    E  F#m      E7   E E7 
E formar comunidades, ser no mundo sal e luz. 
 
A       Am    E    B C#m 
Ide pelo mundo! O Evangelho proclamai 
 F#m  B7  A   E 
pelas ruas            e sobre os telhados. 
   A           Am    E       B        C#m 
Sede nesse mundo Boa Nova do Senhor: 
 F#m  B7           A         B7    E 
Testemunhas da   esperança, Sacramento do Amor. 
 
2. Uma Igreja missionária, através da comunhão, 
anuncia a esperança de que tempos bons virão. 
Caminhemos bem unidos, de mãos, somos luz. 
Que no mundo resplandeça a beleza de Jesus! 
 
3. Onde há amor e há caridade Deus ali também está. 
O Deus Trino, em unidade, nos ensina como amar 
e primeiro olhar os pobres, os que Cristo escolheu. 
Pois o Reino é dos pequenos e os pequenos são de Deus 
 


