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Barco em alto mar 
 

Uma voz fez-se ouvir: “Avançai para águas mais profundas!” 
E nós não pudemos mais ficar na margem da vida. 

Eis-nos aqui Senhor, 
Confiantes que à tua palavra nossa vida será mais fecunda. 

Queremos ser barcos conduzidos pelo teu amor. 
Aceita-nos assim. 

 
Ao ouvir tua palavra, vem e segue-me, 

Sinto-me seduzida por teu amor 
Algo que invade o meu ser 
E convida-me a navegar. 

 
Sou teu barco, Senhor, tu és meu mar 

Em ti e para ti quero navegar. 
 

Este barco que sozinho não pode ir, 
Mas tu és o meu marinheiro 
Leva-me contigo ao alto mar 
E faz em mim tua vontade. 

 
Como barco em alto mar assim sou eu, 

Superando as tempestades 
Tu és, Senhor, a força que me conduz, 

Contigo não temerei. 
 

Com Usera e Maria avançaremos, 
Neste mar imenso que é Deus 

Ser testemunhas do amor 
Sem medo a naufragar 
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À procura 
 

Quando vou até ao meu sonho 
Perder o olhar no teu calor 

Voando no céu, como um horizonte 
À procura no baixo, mais alto ponto. 
Bem sabes que quero encontrar-me 

No suporte que percorre o ser 
Acolhendo a missão, rezando a entrega, 
Confirmando a presença no meu monte. 

 
E se algum dia eu chegar a ti 

Por um momento eu te sentisse em mim… 
Por um momento eu te abraçasse em mim… 

E se o branco do meu olhar 
Encontrar o azul do céu 

Que percorre o véu 
Do meu acreditar. 

 
Sedentos de um sol, cruzamos o olhar: 

Fiel reluzir de um gesto de amor, 
As maravilhas de um sinal 

Aceitando o teu mar desafio incontrolável. 
Contigo quero confirmar o ser: 

Produz o abraço, a entrega, o nada… 
Nas mãos de quem acolhe o desejo 

Assim quero deleitar um corpo imóvel. 
 

…suave som que saboreia o ser! 
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Onde estás? 
 

Eu sou quando Tu és em mim! 
Quando não sou, onde estás? 

 
Amor que se busca não é amor 
Que bem sei fingir que amo! 

Afinal, não amo nem sou 
Quem sou eu afinal? 

E tu, onde estás? 
 

Qual serpente maliciosa 
Que seduz qualquer Eva 

Às vezes sou eu, ou não sou? 
Seduzida serei eu? 
E Tu, onde estás? 

 
Há em mim duas forças potentes… 

Sou eu, mas não sou eu. 
Pano rasgado que geme de dor, 

Luz que atravessa uma rede de trevas. 
A plenitude és Tu 

Em ti, eu sou. 
 

Do meu coração caiem lágrimas 
De dor e de perdão. 

Entras Tu na minha vida 
Quem sou eu afinal? 

E Tu, onde estás? 
 

Como podes amar-me assim? 
Sou eu, ou não sou? 

Que força em mim vencerá? 
Tu és. Vencerás! 

O não sou, morrerá! 
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Meu querido amigo 
 

Para te louvar foi que eu nasci 
Tu és o meu grande amigo, 

Meu melhor abrigo! 
Em Ti eu posso confiar, 

Pois Tu és o meu Rei 
És meu refúgio 

Minha fortaleza! 
És tudo para mim: 

És o meu Deus 
És meu melhor repouso. 

Meu Pai querido! 
Te amo 
Te amo 

Te adoro 
Te amo 

Meu Senhor 
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Vaso nas mãos do oleiro 
 

Como vaso nas mãos do oleiro 
Assim sou eu nas mãos do meu criador! 

 
Em torno, de volta, 

Fecha os olhos 
São as mãos que constroem 

O projeto de amor. 
 

Confiante no oleiro 
Que molda e transforma 

Acolhendo o desejo 
Ser canal do Criador. 

 
Renovando a vida 

Contornos e formas 
É a tua vontade 

Nas tuas mãos estou Senhor. 
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Semente de amor 
Corremos mundo dia a dia: 

Desconcertados, inconstantes 
Passos em frente 

Detrás duma sombra 
Que constrói barreiras 
E acrescenta pontos. 

 
Estar disposto a tudo: 

Levantar muros de água doce 
E confirmar passagens de amor convicto. 

Perceber sinais da presença divina 
E viver na sua vontade. 

 
Paramos o mundo dia a dia: 
Em silêncio, confirmando 

Subir ao cume 
Escada suspensa em Deus 

Medida de amor 
Radical entrega. 

 
Estar disposto a tudo: 

Procurar os trilhos de Cristo 
E encontrar os sorrisos de amor. 

Planear esboços em perfeita harmonia 
Arquiteturas de liberdade. 

 
Por isso 

Sente (que Deus é Amor) 
Salta (num plano de sabedoria) 
Vive (o mundo em santidade) 

Canta 
 

Estar disposto a tudo: 
Procurar os trilhos de Cristo 

E encontrar os sorrisos de amor. 
Planear esboços em perfeita harmonia 

Arquiteturas de liberdade. 
 

Porque tu sabes 
Que és, 
Que és, 
Que és 

Semente de Amor.  
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De volta à vida 
 

Tantas vezes me senti tão sozinha. 
Derramei muitas lágrimas 

Minha vida não tinha mais sentido. 
Tudo era escuridão, 

Sofria o meu coração. 
 

Mas Alguém chegou 
Tocou meu coração 
E me transformou 

Trouxe de volta à vida. 
 

Seu nome é Jesus, autor da vida. 
Seu nome é Jesus, o verdadeiro amor. 

 
Hoje me sinto liberta 

Por esse amor. 
Como é tão bom sentir 

Sua brisa me tocar. 
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Amar mais e melhor 
 

Sei que estás e me fazes ser 
Eu em ti e tu em mim. 
Gravados um no outro 

Tu em minha fronte 
Eu na palma da tua mão. 

(e por isso…) 
 

Busco o verdadeiro amor 
Aí dentro onde o céu se constrói 
Onde a presença suaviza a dor 
E desde aí amar mais e melhor. 

 
Pressinto a tua plenitude 

No vazio feito acolhimento 
O meu ser reclama a tua força! 

Quando o Pai te vê em mim 
Aí dentro acontece o amor. 

(e por isso…) 
 

Neste céu que és tu em mim 
Quanto menos faço, mais sou 

Qual lua ornamentando a noite 
Que adivinha o sol que és em mim! 

(e por isso…) 
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É assim 
Um dia surgiu no meu caminho a casa do Oleiro. Entre o entro ou não entro deparei-me com um 

monte de vasos quebrados. Fiquei sem esperança no meu barro diante de tanta fragilidade e 
inutilidade. Até que alguém cantou para mim! 

 
É assim o Amor de Deus por mim. 

Os vasos melhores são feitos a partir 
Dos vasos quebrados. 

A questão não é se és valioso para Deus 
Mas se o Amor de Deus é valioso para ti. 

 
Então, prossegui a minha caminhada, animado pela esperança do Amor. Contudo, encontrei-me 

muitas vezes em novas situações das quais noto a minha incapacidade, chegando até ficar quebrado. 
Até que alguém cantou para mim! 

 
É assim o Amor de Deus por mim. 

Diante de Deus nunca te tornas mestre 
Recomeça de novo. 

Deus é tão rico, em bondade e amor 
Que não precisa dos teus sucessos. 

 
Tomando de novo o meu barro: quebrado, pisado, lavado e posto de novo no torno para ser 

renovado! Surgiu um novo horizonte do sonho de Deus para mim. Vendo-me capaz de caminhar 
pelos meus próprios meios, foi crescendo a minha autossuficiência. Até que alguém cantou para 

mim! 
 

É assim o Amor de Deus por mim. 
Tu não és sustentado pelo teu próprio orçamento. 

O Espírito Santo te cingiu! 
Não temas sentir-te vazio, é bom para ti 

Pois torna-te em útil filho de Deus. 
 

É assim que Deus recebe toda a glória. 
É assim que Ele te quer amar. 
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Forte no fraco 
 

Não dá mais para calar 
A força que atua no meu ser 

O grito que rebenta o coração. 
 

Há um ponto em mim 
Que quebra a força do ser 

Momento de cair na tua graça em mim 
É então 

Que o teu poder se torna erosão. 
Há um ponto em mim 

Que quebra a força do ser 
Momento de cair na tua graça em mim 

Para que 
Sejas tu sinal de amor. 

 
Não dá mais para esquecer 

Toda a luz que mora no meu ser 
O amor que se abre ao sentimento 

 
Não dá mais para entender 
A ingratidão do meu ser 

A luta imensa no entendimento 
 

Não dá mais para esperar 
O beijo soprado no meu ser 
O momento uno do Espírito 

 
Não dá mais para mentir 

Que em mim fizeste novo ser 
Pobre, fraco e pleno de amor. 

 
 
 
 
 


