A QUEM IREMOS NÓS SENHOR?
Letra e Música: Henrique Silva

REFRÃO: A quem iremos nós Senhor
Só Tu tens palavras de eterno amor
Vou-vos contar a história do Sr. Januário
Um homem de sucesso, grande empresário
Que um dia nasceu num lar muito cristão
Onde lhe tentaram dar uma boa educação
E à medida que o menino crescia
Mais o amigo Jesus conhecia
E amava, amando também o seu irmão
Pois trazia o amor do Senhor no coração
Mas no dia em que deixou de cuidar de sua luz
Esqueceu o amigo Jesus
E deixou de se importar com quem estava a seu lado
Passando a viver totalmente isolado
Encher-se a si próprio era a sua ocupação
E para isso começou a usar seu irmão
E assim chegou ele à faculdade um dia
Para poder tirar o curso de economia
À custa de malandrice grande aluno se tornou
Aos alunos mais pobres sua bolsa ele roubou
E anos mais tarde após o curso tirar
Para uma grande empresa foi trabalhar
Onde Mentira após mentira, engano após engano
Januário subiu ano após ano
Conseguindo o que tinha desejado
Após muita gente pisar e no desemprego lançar
Mas isso ele não podia ver
Pois só queria saciar sua sede de poder
Tal era a doença que ele tinha na pinha
Que tinha que poder mais quanto mais poder tinha
Com negócios escuros e fazendo muito mal
A empresa tornou-se numa multinacional
E assim vivia ele contente e com dinheiro
Mas à felicidade nem lhe sentia o cheiro
Num dia em que viajava do Porto para Lisboa
Um pneu rebentou e deixou de andar à toa
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Fez-se um grande clarão durante o acidente
E no meio da luz ouviu-se a voz de Jesus:
-Januário!
-Quem és Tu Senhor?
-Eu Sou Aquele que morreu na cruz por amor
E a quem tu um dia rejeitaste
E por isso num grande bandido te tornaste!
Januário perguntou o que devia fazer
Jesus respondeu: -Tens que te converter
Amar o teu irmão principalmente o moribundo
O que vive miserável e nada tem neste mundo
Januário finalmente encontrara a verdade
-Eis-me aqui Senhor faça-se a Tua vontade
Quando chegou à cidade numa Igreja entrou
Logo se confessou, na missa comungou
Depois de alimentado com o corpo do Senhor
Januário foi à vida com um novo vigor
Na empresa começou a cuidar dos empregados
Que trabalhavam mais pois não eram explorados
Dos pobres e oprimidos tornou-se um defensor
A todos procurava dar consolo e amor
O seu único fim era os outros amar
E com sua vida Nosso Senhor adorar
Mas os grandes deste mundo não acharam piada
A quem queria dar tudo aos que não tinha nada
E o pobre Januário maltrataram um dia
Para o impedirem de fazer o que fazia
Mas o que queriam não aconteceu
Pois ao Januário mais força lhe deu
Em vez de se revoltar no seu coração
Tudo aceitava e vivia com dedicação
No trabalho, na família e em qualquer lugar
Januário só pensava em seu irmão ajudar
No dia em que Januário morreu
Os anjos vieram e levaram-no para o Céu
E agora escuta o que ele te diz
- Ama o Senhor, faz como eu fiz
Perde a tua vida se a queres ganhar
E assim a felicidade poderás alcançar
Não te esqueças que o verdadeiro amor
Só te é dado na Cruz do Salvador
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