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Leitura 1 Timóteo 2.1-7
I
Primeira a Timóteo dois
De 1 a 7 se lê
São Paulo exortando que
Se pratique a oração
A súplica, a intercessão
Além das ações de graça.
Que tudo isso se faça
Em favor da humanidade
Dos reis, das autoridades,
Sem distinguir sangue ou raça.
II
Para que todos vivamos
Em paz e tranqüilidade
Em respeito, com piedade
Pois isto é bom e Deus quer
E tudo que se fizer
De Deus buscando favor
Ele é nosso salvador
E se o tivermos por alvo
Deus quer que sejamos salvos
E há de dar-nos seu amor!
III
Quer também que todos nós
Alcancemos num momento
Perfeito conhecimento
E a grande felicidade
De conhecer a verdade
De que há somente um Deus
Entre Ele e os filhos seus
Um só mediador se tem
Que é Jesus homem também
Que nos guia para os céus!

IV
Ele a si mesmo se deu
Por todos em sacrifício
Sofreu o mortal suplício
Como resgate por nós
Por Ele ergo minha voz
Por que fui designado
Apóstolo convocado
Pra cruzar mares e rios
Pregar entre os gentios
A remissão dos pecados!
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I
Autoridades presentes
Ricardo nosso Pastor
Para a glória do Senhor
Quero falar simplesmente
Pra culpados e inocentes
Para donos de fazendas
Pra patrões, peões e prendas
Pra soldados e oficiais
Pra Deus todos são iguais
E isto é bom que se compreenda

IV
Na Semana Farroupilha
Não podemos esquecer
Que é do Gaúcho o dever
De honrar o lar e a família
E que pelear na coxilha
Faz parte da nossa história
Mas é mais valiosa a glória
Dos que promovem a paz
E quem este bem nos faz
Alcança a maior vitória

II
Quero entregar com carinho
Meu sermão versificado
Feito com todo cuidado
Para apontar o caminho
Onde a pedra e o espinho
Se põe fora do carreiro
E um pregador bem fuleiro
Traz com carinho e ternura
Da terra da rapadura
Pra terra do sapateiro!

V
É certo que no passado
O Gaúcho de verdade
Peleou por necessidade
Pra se fazer respeitado
E nos deu este legado
De bravura e valentia
Que a gente pode hoje em dia
Recordar com certo orgulho
Sem alarde e sem barulho
Mas com perfeita harmonia

III
Paulo falou com clareza
Do nosso dever cristão
Da súplica da oração
Da intercessão com certeza
Por conhecer a dureza
Do coração da irmandade.
Sentiu a necessidade
De exortar seu companheiro
A orar pelo mundo inteiro
E propagar a verdade!

VI
Não cabe a um culto Gaúcho
Nenhuma tola gauchada
Gaúcho é gente educada
Mesmo simples e sem luxo
Sabe agüentar o repuxo
Mas sempre que é verdadeiro
Sabe ser bom companheiro
Sempre que for necessário
É um amigo solidário
Como seus pais de primeiro

VII
Sabemos que nossa terra
Na luta foi conquistada
Na peleia, na tropeada
Na invasão de campo e serra
Pela loucura da guerra
Nosso pago se agrandou
E a história glorificou
Sabe Deus por que mistério
Mas na imagem do gaudério
O Gaúcho se criou!

X
Vamos levar alegria
Onde quer que se esteja
No galpão ou na igreja
Vamos viver cada dia
Como quem reverencia
O dom da felicidade
Praticando a lealdade
O amor puro e constante
Respeitando o semelhante
Promovendo a caridade.

VIII
Hoje somos criticados
Por que somos diferentes
Não mais fortes ou valentes
Mas por certo mais ousados
Talvez menos conformados
Do que os outros brasileiros
Nossa origem de guerreiros
Talvez nos tenha levado
A esquentar o nosso assado
Nas brasas de outros braseiros

XI
Vamos seguir a Jesus
O único mediador
Da criatura ao Criador
É Ele quem nos conduz
Como verdadeira luz
Que nossa estrada ilumina
É Ele a fonte divina
Da fé que conduz a gente
Diante dEle humildemente
Todo gaúcho se inclina!

IX
Porém nada justifica
Nenhuma fanfarronada
Nossa terra é abençoada
Nossa história muito rica
Mas se um louco nos entica
Não vamos correr atrás
Por que a fé só se refaz
Quando mesmo num galpão
Dá-se exemplo de perdão
Com o qual Deus se compraz

XII
Vamos plantar esperança
Como quem planta uma roça
Para que um dia se possa
Mostrar a qualquer criança
Que a pobreza ou abastança
São todas do mesmo dono
Que o homem sem muito entono

Compreende de mente sã
Que hoje é o amanhã
Que ontem nos tirou o sono!

XIII
Que pra nós seja a Querência
Como a Canaã prometida
A nossa terra querida
Amada por excelência
Onde por toda existência
Queremos fazer morada
Tendo um rancho a china amada

O ganha pão bem seguro
Que nos garanta o futuro
Sem que nunca falte nada!
XIV
Por fim que suplicar
Que Deus que é todo Bondade
Abençoe esta cidade
Dando paz a cada lar
Que haja um grande bem estar
Em vossas vidas também
E que no ano que vem
Na Semana Farroupilha
Possam reunir a família
Pra um Culto Gaúcho!
Amém!

