FAIXA 1 - Usera grande defensor
Viva o Padre Usera grande defensor
De pobres e humildes: viva o fundador!
1. Em seu grande coração
Deus e homem lado a lado
Quanto mais livre é o homem
Mais é deus glorificado.
2. Mensageiro do Amor
Paladino da verdade
P'la palavra e pela pena
Defensor da liberdade
3. Que dos direitos humanos
Foi o grande pioneiro
Na luta contra a opressão
Foi Padre Usera o primeiro.
4. Podia ter sido rico…
Nada quis!... sem hesitar
Quando chegou sua hora
Nada mais tinha p'ra dar.
5. prega, escreve e fala
Reza, ensina e opera
Não há lacunas… vazias…
Na vida do Padre Usera.
6. Parece-me estar a ouvir
Muito fresca a sua voz:
Seja o vosso lema Irmãs:
"Charitas Christi Urget nos!"
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FAIXA 2 - Educar só por Amor
1. Eu era ainda criança
Mal eu sabia falar
Senti que alguém me chamava
E me impelia a amar
O Padre Usera queria
Alguém para o ajudar
A trabalhar com os pobres
E a todos educar.
Educar só por amor
Era a missão ideal
Daquelas que disponíveis
Decidiram ajudar. (bis)
2. Usera nunca deixou
De as ter no coração
Nas sombras recebem luz
Do seu grande clarão
Transparência no olhar
Trabalho, amor e alegria
Eram as coisas simples
Que dos humildes pedia.
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FAIXA 3 - Entre cantos de alegria
1. Usera tu nos fundaste
Um botão para ser flor
Testemunhas da verdade
Pregoeiras do amor
Deu-te Deus sabedoria
E tão nobre coração
Pureza como a das fontes
Tua vida é uma canção.
Entre cantos de alegria
Queremos hoje senhor
Louvar-te pelo teu servo
Nosso Padre fundador.
2. Dilatados horizontes
Tu pediste ao Senhor
Em teu peito não cabia
Toda a força do amor.
Aqui estamos Padre Usera
Semente que semeaste
Bem hajas por tanta luz
Que neste mundo deixaste
3. A missão é sem fronteiras
Amar em qualquer lugar
Dar a mão a quem precise
Um ideal a despertar.
Nosso mestre, nosso guia
Deste-nos tanto ensino
Por todo o bem que fizeste
Para ti o nosso Hino.
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FAIXA 4 - Cinco são as letras
U-S-E-R-A Usera.
São as cinco letras p’ra dizer Usera
1. Cinco são as letras p’ra dizer Usera
Tê-lo como amigo, meu Deus quem me dera!
2. Cinco são as letras p’ra dizer amigo
Vou-te dar a mão e caminhar contigo.
3. Cinco são as letras p’ra dizer Jesus
Amigo de Usera, foi a sua luz.
4. Cinco são as letras p’ra dizer rezar
Assim como Maria, Jesus eu vou-Te amar.
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FAIXA 5 - A Irmã do Amor de Deus
A Irmã do Amor de Deus
Fiel à sua missão,
Serve a todos com ternura,
Faz da Vida oração!...
No Bairro ou na Escola
No Colégio ou no Lar,
Onde a chamam ela vai...
O que é preciso é amar!
O que importa é servir,
Não interessa o lugar...
Deus ama a todos os homens
E a todos quer salvar!
Com todos ela reparte,
Com carinho maternal,
Amparo e educação
E um amor sem igual!...
Mas são os pobres, talvez,
os seus filhos preferidos,
por serem mais desprezados
E os menos atendidos.
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FAIXA 6 - Dai-me ó Deus…
Dai-me ó Deus mais dilatados horizontes
Novas terras p'ra estender Teu Reino. (bis)
Há muito tempo que me consagrei
A defender os direitos dos pobres
Para mim, não há raça nem cor
Amo-os a todos em Jesus Cristo.
Vivei alegres, dizei a verdade
Perdoai, construi harmonia
Servi o irmão em gratuidade
Sereis felizes no dia a dia
O porvir do mundo é a lei do amor
Tomai por modelo a Mãe de Deus
Como ela vivei em fidelidade
E assim tereis nova terra e novos céus.
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FAIXA 7 - Quem era?
1. Há muito tempo vivia, muito longe noutra terra,
Um bondoso sacerdote, Padre Jerónimo Usera.
Padre Jerónimo era amigo das criancinhas
Queria vê-las a todas felizes e amiguinhas.
Quem era? Quem era?
Era Padre Jerónimo Usera
2. Qu'ria que todas tivessem pão e roupas p’ra vestir
Que todas tivessem casas e camas para dormir
Que houvesse muitas escolas cheias de sol e de luz
Ondem aprendessem a ler e a amar o bom Jesus.
3. Escolas onde os meninos fossem também aprender
A respeitar toda a gente, a amar, sorrir e viver
P’ra poder realizar todos estes sonhos seus
O Padre Usera fundou as Irmãs do Amor de Deus.
4. E mandou que elas fossem por esse mundo além
Ensinar os pequeninos e os maiores também
E que nelas todos vissem como se vê num espelho,
O Amor de Deus refletido era este o seu desejo.
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FAIXA 8 - Exultemos
Exultemos! Exultemos!
Glória, glória. Aleluia
Jubilosos proclamemos
Glória, glória. Aleluia
1. Padre Jerónimo Usera, mensageiro do amor
Fez da vida uma oferta, generosa ao Senhor.
2. Trabalhador incansável, verbo de fogo ardente
Por onde quer que passou, lançou a boa semente.
3. Ele próprio foi semente, foi semente e foi seara
Pois viveu em plenitude o amor que proclamava.
4. A todos ele acolhia no seu grande coração
E os seus problemas vivia porque era deveras bom.
5. Ele soube perder a vida, fazer dela um dom de amor.
E agora é exaltado na glória do Senhor.
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FAIXA 9 - A fazer o bem na terra
Com Usera no milénio
O sol do amor vai brilhar
Tua missão ó juventude
É nova era recriar. (bis)
1. De alguém nós vamos falar
Foi profeta do amor
Nossa vida cativou
Aqui vamos partilhar.
Deu-lhe Deus sabedoria
E tão nobre coração
Pureza como a das fontes
Sua vida é doação.
2. Da criança, do indefeso
Seus direitos defendeu
Ao pobre, ao excluído
Sua ternura acolheu
O respeito a cada homem
Junto de reis o levou
P'la promoção da mulher
Usera sempre lutou.
3. Lutando p'lo seu ideal
Sempre firme arriscou
Vivendo a fraternidade
A sociedade mudou
Sua devoção a Maria
A toda a gente incutiu
Vamos viver na alegria
Este amor que ele pediu.
A fazer o bem na terra:
Deus me chama, disse Usera.
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FAIXA 10 - A CARIDADE DE CRISTO
A caridade de Cristo nos impele, nos impele.
Caminhai alegremente, por Ele, com Ele e n'Ele.
1. Este impulso dinamiza todas as nossas ações.
Gravemos o nosso lema dentro em nossos corações.
2. Ele nos leva a viver em disponibilidade,
a restaurar cristãmente a nossa sociedade.
3. É ele quem nos empurra, para horizontes novos
e nos impele a partir, ao encontro de outros povos.
4. Da nossa Congregação, a espiritualidade
é trabalho e alegria, simplicidade, humildade.
5. Com Maria aprendemos a ser fiéis a Jesus,
dóceis ao Espírito Santo e a abraçar a nossa cruz.
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FAIXA 11 - VIVA O PADRE USERA
Viva o Padre Usera, viva o Fundador.
Vivam as Irmãs do Amor de Deus.
1. Nós queremos cantar e com alma aclamar
O bondoso Padre Usera que transformou nossa era.
2. Nunca esqueceremos o teu zelo profundo.
Por isso te prometemos ser teus servidores no mundo.
3. Tua obra é lembrada por toda a humanidade.
Que por isso te aclama defensor da liberdade.
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FAIXA 12 - Hino do Colégio
Quero muito ao meu Colégio
Onde eu aprendi a amar
A verdade e a justiça
Que me hão-de nortear
Para o bem, para o amor
Ele me fez despertar.
1. Ensinou-me a ser homem
A ser mulher vertical
A escolher o mais perfeito
E a combater o mal.
2. O sinal "MAIS" sempre foi
Seu objetivo, seu norte
De ser educado nele
Feliz de quem teve a sorte.
3. Colégio da minha infância
E da minha juventude
Tu és para todos nós
Fonte de amor e virtude
4. Não te deixamos colégio
Tu vais connosco p'ra vida
És um espaço de encontro
No trabalho e na lida.
5. Nossa Senhora de Lourdes
Tua doce padroeira
Oriente os teus rumos
Seja a tua timoneira.
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