Hino para o 15º CEN, Florianópolis, 2006 – Pe. Ney Brasil Pereira
Tema: Ele está no meio de nós
Lema: Vinde e vede!

Refrão: Vinde e vede, vinde! Ele está no meio de nós! Ele está no meio de nós!
1. Como a André e a João que perguntavam:
6. Na Palavra Eu também estou presente:
Onde moras, Senhor, onde é que estás? (Jo 1,38)
toda a Bíblia me aponta, a Mim conduz! (cf Jo 5, 39)
recebemos da Igreja esta resposta:
Quem Me segue não andará nas trevas (Jo 8, 12):
Ele mora entre nós e tem Paz!
sou a Vida, a Verdade, sou a Luz! (cf Jo 14, 6)
2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne (Jo 1,14)
7. No mendigo, no preso, estou presente,
e assumiu nossa humana condição:
no doente, faminto, no sem lar:
nossa vida viveu e nossas lutas
cada vez que a um deles socorrestes
e, agora, entre nós, se dá no Pão!
é a Mim que viestes ajudar (cf Mt 25, 31-46)
3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo,
8. Nos apóstolos e em seus sucessores
é meu Sangue, tomai, todos bebei! (Mt 26, 26-28)
continuo a falar-vos com amor:
Como eu fiz, aprendei, o Amor se entrega:
se os ouvis, é a Mim que estais ouvindo (Lc 10, 16),
vossa vida entregai, se o Pão comeis!
se os seguis, vós seguis ao Bom Pastor!
4. Vive a Igreja da santa Eucaristia,
9. Tantas são as maneiras da Presença,
que é a fonte e a meta da missão (SC 10 e LG 11):
da Presença daquele que é o Senhor:
fonte de onde ela haure sua força,
a presença real no Sacramento
culminância da Evangelização!
é sinal, é o penhor do seu Amor!
5. Onde dois e outros mais estão reunidos
10. Nesta Ilha, o Senhor prepara a mesa,
em meu nome, entre eles estarei: (Mt 18, 20)
o Brasil aqui vem para O encontrar:
até o fim Eu estou sempre convosco,
Florianópolis alarga as suas pontes,
até o fim Eu jamais vos deixarei! (Mt 28, 20)
vinde aqui, vinde todos adorar!

