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Em 2019, a Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, composta por jovens 

de todas as idades e diversos locais, é convidada, como tradicionalmente ocorre, a 

participar do Festival Internacional de Música da LBV. Este ano, a proposta temática para 

a composição das Músicas Legionárias, com especial atenção às letras, constitui um 

recorte temático do 44º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de 

Deus, cujo tema é uma tese de José de Paiva Netto, Líder do Movimento Jovem das 

Instituições da Boa Vontade de Deus: “A Urgência de viver o ‘Amai-vos como Eu vos 

amei’, de Jesus”. Abaixo, segue detalhamento para direcionar os letristas Legionários 

nesta edição. 

 

TEMA CENTRAL: Jesus, Seus ensinamentos e exemplos: o caminho para a vivência do 

Amor Divino 

 

OBJETIVO: espera-se que as letras e as músicas emocionem o público, remetendo à 

figura excelsa de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, destacando Seus 

ensinamentos e exemplos para um dos recortes temáticos abaixo, de modo a evidenciar 

quão abrangente é o Amor de Deus, expresso no Novo Mandamento de Jesus1. Como 

apoio aos letristas, este documento apresentará também referências bíblicas e 

doutrinárias que podem servir como fonte de inspiração, o que não impossibilita o 

inscrito de recorrer a outros ensinamentos da doutrina da Religião do Terceiro Milênio. 

 

RECORTES TEMÁTICOS: 

1. Jesus, o Divino Referencial2 

2. O Cristo e a superação da Dor 

3. Com Jesus, somos vencedores 

4. O amparo do Divino Mestre a todas as pessoas 

                                                           
1 Ensinou Jesus: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35). 
2 Afirmação de Paiva Netto em “Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – O Poder do Cristo em nós”, 
p. 65. 
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REFERÊNCIAS BÍBLICAS DE APOIO: 

 A encarnação do verbo (Evangelho de Jesus, segundo João, 1:1-5) 

 A Sétima Trombeta (Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 11, versículos 

de 15 a 19) 

 A videira e os ramos (Evangelho de Jesus, segundo João, 15:1-9) 

 Deus é Amor (Primeira Epístola de João, 4:7-21) 

 Evangelho de Jesus, segundo João, 14:27 e 1, e Mateus, 28:20)3 

 Jesus, o Pão da Vida (Evangelho de Jesus, segundo João, 6:30-40) 

 O novo céu e a nova terra (Apocalipse de Jesus, segundo João, 21:1-8) 

 Tratado do Espiritualmente Revolucionário Novo Mandamento de Jesus (reunido 

por Paiva Netto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, 13:34 

e 35; 15:7, 8, 10 a 17 e 9) 

 

REFERÊNCIAS DOUTRINÁRIAS DE APOIO: 

 A urgência de viver o “Amai-vos” (Paiva Netto e a Proclamação do Novo 

Mandamento de Jesus – A saga heroica de Alziro Zarur na Terra, pp. 145-148) 

 Deus – Infinita Grandeza (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do 

Cristo e do Espírito Santo, volume I, pp. 66-67). 

 Deus é Amor Solidário (Tesouros da Alma, p. 221). 

 Jesus, o Divino Referencial (“Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – O Poder 

do Cristo em nós”, edição 200, pp. 65-68) 

 Lei da Solidariedade Universal (Tesouros da Alma, pp. 156-157) 

 Novo Mandamento de Jesus: chave do êxito planetário (Paiva Netto e a 

Proclamação do Novo Mandamento de Jesus – A saga heroica de Alziro Zarur na 

Terra, p. 15) 

                                                           
3 Trecho: “Minha Paz vos deixo, minha Paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a Paz de 
Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração nem se arreceie, porque estarei 
convosco, todos os dias, até o fim dos tempos”. 
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 O Cristo ensina a não temer o sofrimento (“Jesus, a Dor e a origem de Sua 

Autoridade – O Poder do Cristo em nós”, edição 200, pp. 80-81) 

 O indispensável auxílio de Deus, do Cristo e do Espírito Santo (“A Missão dos 

Setenta e o “lobo invisível”” p. 132). 

 Outras reflexões acerca de Deus (Tesouros da Alma, p. 223). 

 Outro paradigma e Paz: obra pessoal de Jesus (Revista “Jesus Está Chegando!”, 

edição 128, junho/2017, pp. 14-15) 

 Pela Vida, vale a pena lutar! (artigo publicado no blog PaivaNetto.com. 

Disponível em: https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/pela-vida-vale-

pena-lutar) 

 Transformação pela consciência espiritual (“Os mortos não morrem”, 2ª edição, 

pp. 57-58). 

 

E outras passagens bíblicas e páginas doutrinárias que o letrista queira utilizar como 

inspiração para atender às temáticas propostas. 

 

QUANTO AO CONTEÚDO: as letras serão avaliadas considerando a clareza das ideias 

nelas constantes, a fidelidade à doutrina irrestritamente ecumênica da Religião do 

Terceiro Milênio e a originalidade, respeitando-se os demais critérios descritos no 

regulamento do Festival Internacional de Música da LBV, documento que deve ser lido 

com atenção por todos os inscritos. 
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