
Cantando a Liturgia
ABERTURA I: 
Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com o amor! (bis)  
// 1. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre 
entre nós. Para manter viva a chama do amor que reside em 
cada cristão a caminho do Pai.  // 2. Tendo vencido a morte, 
o Senhor nos abriu horizonte feliz. Pois nosso peregrinar 
pela face do mundo terá seu final na morada do Pai.

ABERTURA II:
1. Vencendo o pecado vem, Senhor Glorioso, vem! És 
nosso consolador! Tu és nossa vida. Se nós somos alegres, 
devemos a Ti. Alegres  cantamos: Jesus ressurgiu, Jesus 
ressurgiu! A Igreja reveste a veste da glória, da vida, do 
Amor!  // 2. O povo aclamando, vem para a liturgia, vem! É 
ressurreição do amor, é vida pra todos nós! É canto, é festa, 
é celebração.  // 3. Com roupas festivas vem, sorriso nos 
lábios vem. O fraco fortalecido, feridas cicatrizadas. Num 
rosto tristonho a alegria voltou.

ABERTURA III:
1. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado 
a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste 
homem, o homem enfim se descobriu. “Meu coração 
me diz: o amor me amou e se entregou por mim!” Jesus 
Ressuscitou! Passou a escuridão, o Sol nasceu! A vida 
triunfou: Jesus Ressuscitou! // 2. “Jesus me amou e se 
entregou por mim!” Os homens todos podem o mesmo 
repetir. Não temeremos mais a morte e a dor, o coração 
humano em Cristo descansou.

ABERTURA IV: 
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o Cordeiro Pascal, 
aleluia, aleluia! Imolado por nós, aleluia, aleluia! É o 
Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia! // 1. O Cristo 
Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou: vencida 
a morte para sempre, triunfa a vida eternamente! // 2. O 
Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão; 
no Espírito Santo unida esteja a família de Deus, que é a 
Igreja! // 3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu sangue 
da morte nos livrou: incólumes o Mar atravessamos, e à 
Terra Prometida caminhamos!

ABERTURA V: 
Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou. É o Senhor 
que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, 
repousantes, eu vou! Minhas forças o Senhor vai animar. 
Tu és, Senhor, o meu Pastor. Por isso nada em minha vida 
faltará! (bis) // 2. Nos caminhos mais seguros, junto dele 

eu vou! E, pra sempre, o seu nome eu honrarei. Se eu 
encontro mil abismos nos caminhos, eu vou! Segurança 
sempre tenho em suas mãos! // 3. Com alegria e esperança, 
caminhando eu vou! Minha vida está sempre em suas 
mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto 
para sempre irei cantar!

ABERTURA VI: 
Vejo a multidão em vestes brancas, caminhando alegre, 
jubilosa: é a aclamação de todo o povo que Jesus é seu 
Senhor! // 1. Também estaremos nós, um dia, assim 
regenerados pelo amor. Nesta esperança viveremos, 
somos a família dos cristãos. Nossa lei é sempre o amor. 
// 2. Povo que caminha rumo à pátria, a nova cidadela dos 
cristãos. Passos firmes, muita fé nos olhos, muito amor 
carregam, são irmãos. Nossa lei é sempre o amor. // 3. 
Rumo à liberdade, decididos, nem sequer se voltam para 
trás. Muita violência se fizeram, alcançaram  com  denodo  
a  paz. Nossa lei é sempre o amor. // 4. Nós aqui estamos 
ansiosos, celebrando o dia do Senhor. Não nos custa crer, 
pois, afinal, unidos já estamos no amor. Nossa lei é sempre 
o amor.

ATO PENITENCIAL I (rezado): 
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

ATO PENITENCIAL II: 
Solo: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem 
ouve a vossa palavra, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende 
piedade de nós!

Solo: Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para 
atrair-nos a vós, tende piedade de nós!
Todos: Ó Cristo, tende piedade de nós! Ó Cristo, tende 
piedade de nós!

Solo: Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa 
cruz, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende 
piedade de nós!

ATO PENITENCIAL III:
Solo/Todos:
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- Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar!
- Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar!
Todos: Misericórdia de mim, Deus de bondade, 
misericórdia por tua compaixão! Vem lavar-me da sujeira 
do pecado, vem me livrar de tamanha perdição! Reconheço 
toda a minha maldade, diante de mim a vastidão de minha 
ofensa. Foi contra Ti, meu Senhor, o meu pecado, e 
pratiquei o que é mau em tua presença.
Solo/Todos:
- Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor!
- Senhor, eu peço, escutai-me, a vós chegue o meu clamor!

HINO DE LOUVOR III: (rezado)
S: Gloria a Deus nas alturas! // T: E paz na terra aos 
homens por Ele amados! // S: Senhor Deus, Rei do Céu, 
Deus Pai todo Poderoso! // T: Nós vos louvamos, // S: Nós 
vos bendizemos, //
T: Nós vos adoramos, // S: Nós vos glorificamos, // T: Nós 
vos damos graças por vossa imensa glória! // S: Senhor 
Jesus Cristo,  Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. // T: Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós! // S: Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica! // T: Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós! // S: Só Vós sois o 
Santo, // T: Só Vós, o Senhor, // S: Só Vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo, // T: Com o Espírito santo na gloria de Deus 
Pai. Amém!

HINO DE LOUVOR II: 
Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados!  // 
1.  Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, 
damos glória ao vosso Nome, vossos dons agradecemos! 
// 2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós, de 
Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! // 3. Vós que 
estais junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos 
pedidos, atendei nosso clamor!  // 4. Vós somente sois o 
Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de 
Deus Pai no esplendor!  // 5. Amém !

HINO DE LOUVOR III: 
S: Gloria a Deus nas alturas! // T: Gloria a Deus nas 
alturas!  // S: E paz na terra aos homens por Ele amados! 
Nós vos louvamos!  T: Nós vos bendizemos, // S: Nós vos 
adoramos, // T: Nós vos glorificamos, // S: Nós vos damos 
graças por vossa Imensa Glória! Gloria a Deus nas alturas! 
// T: Gloria a Deus nas alturas! // S: Senhor Deus, Rei do 
Céu, Deus Pai todo Poderoso!  // T: Senhor Filho Único, 
Jesus Cristo. // S: Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Gloria a Deus nas alturas! // T: Gloria a Deus 
nas alturas!  // S: Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós!  // T: Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica!  // S: Vós que estais sentado à 
direita do Pai, tende piedade de nós!  // T: Tende piedade 
de nós!  // S: Porque só Vós sois o santo,  // T: Só Vós sois 
o senhor,  // S: Só Vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo!  // 
T: Com o Espírito santo na gloria de Deus Pai! Amém!  
// S: Gloria a Deus nas alturas!  // T: Glória a Deus nas 
alturas! 

RESPOSTAS AO SALMO:
1º) Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e 
nele exultemos!

2º) Daí graças ao Senhor porque Ele é bom; eterna é a sua 
misericórdia!
3º) Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes!
4º) Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus; nós somos seu 
povo e seu rebanho!
5º) Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e 
meu Rei para sempre!
6º) Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor; que todas as 
nações vos glorifiquem!
Ascensão: Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta!

SEQÜÊNCIA PARA O DOMINGO DA PÁSCOA:
1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima pascal!” 
Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. 
// 2. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. 
Duelam forte e mais forte: é a vida que vence a morte. // 3. 
O rei da vida, cativo, foi morto, mas reina vivo! Responde, 
pois, ó Maria: no caminho o que havia? // 4. “Vi Cristo 
ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, 
dobrado no chão o lençol. // 5. O Cristo que leva aos céus, 
caminha à frente dos seus!” Ressuscitou de verdade! Ó 
Cristo rei, piedade!

ACLAMAÇÃO I: 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)  // 1. 
Vinde, louvai nosso Deus, aleluia, aleluia, que seu amor 
é sem fim, aleluia, aleluia!  // 2. Vem nos doar em pessoa, 
aleluia, aleluia, a vida plena que é sua, aleluia, aleluia!  
// 3. Digam-no todos os povos, aleluia, aleluia, que seu 
Amor é sem fim, aleluia, aleluia!

ACLAMAÇÃO II: 
Que alegria, Cristo ressurgiu! No Evangelho Ele vai falar! 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, Sua palavra 
vamos aclamar:   Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 

VERSÍCULOS PARA AS ACLAMAÇÕES:
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

1º) O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado! 
Celebremos, assim, esta festa, na sinceridade e na verdade.
2º) Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que 
creram sem ter visto!
3º) Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado; ele 
teve compaixão do gênero humano.
4º) Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço minhas 
ovelhas e elas me conhecem a mim.
5º) Eu vos dou novo preceito: que uns aos outros vos 
ameis, como eu vos tenho amado.
6º) Quem me ama realmente guardará minha palavra, e 
meu Pai o amará, e a ele nós viremos,
Ascensão: Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; 
convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, diz 
Jesus.

PROFISSÃO DE FÉ I: 
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

A:  Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. // B:  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos;  // A:  Deus 
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de Deus, // B:  Luz da luz, // A:  Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro;  // B:  gerado, não criado, consubstancial ao 
Pai.  // A:  Por Ele todas as coisas foram feitas.  // B:  E por 
nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus  // A:  
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, 
e se fez homem. // B:  Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.  // A: Ressuscitou 
ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 
onde está sentado à direita do Pai.  // B:  E de novo há de 
vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu 
reino não terá fim.  // A:  Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;  // B:  E com o 
Pai e o Filho é adorado e glorificado;  // A:  Ele que falou 
pelos profetas.  // B:  Creio na Igreja, una, santa, católica 
e apostólica.  // A:  Professo um só batismo para remissão 
dos pecados.  // B:  E espero a ressurreição dos mortos e a 
vida do mundo que há de vir.  // Todos:  AMÉM!

PROFISSÃO DE FÉ II: 
1. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha 
estrada, a minha verdade !Em tua Palavra eu caminharei, 
enquanto eu viver e até quando Tu quiseres! Já não 
sentirei temor, pois estás aqui! Tu estás no meio de nós!  
// 2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho Eterno 
e Santo, homem como nós! Tu morreste por amor, vivo 
estás em nós: Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um 
dia, eu bem sei, Tu retornaras e abriras o Reino dos céus.  
// 3. Tu és minha força, outro Deus não há! Tu és minha 
paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em 
tuas mãos seguras minha vida guardarás.  Eu não temerei 
o mal. Tu me livrarás, e no Teu perdão viverei!  // 4. Ó 
Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho Salvador, eu 
espero em Ti! Santo Espírito de Amor, desce sobre nós: 
Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé! E por mil 
estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS I: 
Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressuscitado, Senhor da 
Igreja! Aqui trazemos as nossas ofertas! Vê com bons 
olhos nossas humildes ofertas. Tudo o que temos seja pra 
Ti, ó Senhor! // 2. Vidas se encontram no altar de Deus, 
gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas! // 3. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor 
ressuscitou para que todos tivessem a Vida! // 4. Irmãos 
da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. 
Aqui trazemos as nossas ofertas!

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS II:
Ofertar é doar sua vida, é fazer a vontade de Deus; neste 
pão ofertar o trabalho de quem leva o amor para os seus. 
Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do 
irmão. Envolver-se por causa do Sangue, do Sangue da 
Libertação.  // 2. Quem oferta um pouquinho de vinho, 
quem oferta um pedaço de pão, se não tem compromisso 
de vida, vá primeiro buscar seu irmão! // 3. Quem oferta 
sua caminhada, quem oferta a dor e o sofrer se entrega a 
Deus que é bondade, que sustenta todo o viver.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS III:
Suba a Ti, ó Deus Pai, como prece, nossa oferta do vinho 
e do pão! Se o teu Reino de amor acontece, “paz, justiça 
se abraçarão”!
1. Ofertamos a voz do teu povo, que defende a vida e diz 

“não” ao sistema injusto, que nega liberdade e vida ao 
irmão! // 2. Ofertamos a luta do pobre, que espera seu pão 
conseguir no suor do seu rosto sofrido, para um mundo 
mais justo surgir. // 3. Teus caminhos, Senhor, são justiça. 
É de paz que tu queres falar! Partilhar nossos bens, sem 
cobiça, é serviço, é forma de amar! // 4. Como Igreja, 
também te ofertamos o empenho intenso de quem em 
defesa do povo trabalha, dando o tempo e os talentos que 
tem.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS IV:
Trabalhar o Pão, celebrar o Pão e oferecer e consagrar 
e comungar o Pão.  // 1. Fruto do amor e do trabalho, 
sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da justiça. 
Pão da vida, Pão do céu, Te ofertamos porque tudo é Teu.  
// 2. Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos 
faz irmãos. Pão da liberdade e da Justiça. Pão da Vida, Pão 
do céu, Pão bendito de libertação.

SANTO: 
Santo, Santo, Santo é o Senhor! (bis)  // 1. Senhor, Deus do 
Universo, o céu e a terra proclamam vossa gloria, hosana 
nas alturas!  // 2. Bendito o que vem em nome do Senhor, 
hosana nas alturas!  

CORDEIRO DE DEUS: 
1. Jesus Cristo, Cordeiro do Pai, conheceis os nossos 
pecados. Humildes nós vos suplicamos: tende piedade 
de nós. Tende piedade, tende piedade de nós (bis)!  // 2. 
Jesus Cristo, Cordeiro do Pai, conheceis nossa situação. 
Humildes, nós vos suplicamos: tende piedade de nós!  // 
3. Jesus Cristo, Cordeiro do Pai, que tirais o pecado do 
mundo, humildes, nós vos suplicamos: dai-nos a vossa 
paz. Dai-nos, dai-nos, dai-nos a vossa paz (bis)!

COMUNHÃO I: 
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, 
quis se entregar: deu-se em comida e bebida pra nos 
salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, 
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no Pão. (bis)  
// 2. Para lembrarmos a morte, a Cruz do Senhor, nós 
repetimos, como Ele fez: gestos, palavras, até que volte 
outra vez.  // 3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos 
e nos prepara a glória do céu; ele é força na caminha pra 
Deus.  // 4. Eis o Pão Vivo mandado a nós por Deus Pai. 
Quem  O recebe não morrerá; no ultimo dia, vai ressurgir, 
viverá.  // 5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta 
verdade vai anunciar a toda terra, com alegria cantar!

COMUNHÃO II:
É esta a ceia pascal, a festa do amor entre os homens e 
Deus. Só pode este amor pleno, eterno e total dar-se assim, 
sem medida, aos seus. // Oh, dá-nos, Senhor deste Pão, 
temos sede de ti, temos fome de Deus.
Queremos fazer comunhão e na terra plantar o viver no 
céu. // 2. Feliz quem ouviu minha voz e veio provar que 
sou vida, sou pão. A bênção terá neste mundo, e após, 
viverá plena ressurreição. // 3. A vida é um deserto, e só eu 
renovo no pão tuas forças, teu ser. Em teu caminhar para 
o além rumo ao céu vem a mim, desta fonte beber. // 4. 
Eu sou a presença maior que envolve o teu ser de alegria 
e paz. Em teu coração sou a força, o vigor. Na justiça e no 
bem andarás. // 5. Unido a mim e ao irmão será quem do 
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corpo e do sangue tomar. E frutos de amor sempre mais 
nascerão, coração onde o céu vem  morar. // 6. Escuta, 
meu povo, atendei: feliz é quem serve e faz só o bem. Que 
seja a vivência do amor vossa lei; como eu fiz, dai a vida 
também.
 
COMUNHÃO III: 
São muito felizes os que creem mesmo sem ver que estás, 
Senhor Jesus, sob o pão presente e vivo no meio de nós. 
Eis o meu Corpo, tomai e comei! Eis o meu Sangue, tomai 
e bebei! // 2. Só tua vitória sobre a morte fez-nos sorrir. 
É a alegria de saber: o futuro de nossa vida é viver junto 
ao Pai. // 3. Com esta certeza de teu reino estar entre 
nós, entregamos-te, Senhor, nossa vida a trabalhar na 
construção da paz. // 4. Juntos, nesta hora, nós queremos 
te agradecer, pois tua vida em nossa vida nos faz, Senhor, 
ser sinais de um futuro feliz.

COMUNHÃO IV: 
1. Esta é a Ceia do Pai, vinde todos, tomai o Alimento 
Eterno. Hoje desejo saciar vossa fome de Paz, acolhei-me 
no coração. Aonde iremos nós? Aonde Iremos nós? Tu tens 
palavra de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos 
teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus.  // 2. Toda verdade 
falei, feito Pão eu deixei o meu Corpo na mesa. Hoje desejo 
estar outra vez entre vós: acolhei-me no coração.  // 3. Meu 
Sangue deixei ficar feito Vinho no altar, quem beber tem a 
vida. Hoje desejo unir todos vós, vinde a mim: acolhei-me 
no coração.  // 4. Minha promessa cumpri: teus pecados 
remi. Preparai o caminho! Hoje desejo fazer minha Igreja 
crescer: acolhei-me no coração.

COMUNHÃO V: 
O Pão do céu és Tu, Jesus. Via de amor, nos transformas 
em Ti.
1. Não, Tu não deixaste fria a terra: Tu permaneceste entre 
nós, nos alimentas de Ti. És o pão da vida;  inflamas com 
o teu amor toda a humanidade.
2. Sim, trouxeste o céu sobre esta terra: Tu permaneceste 
entre nós e nos levas contigo á Tua casa, onde estaremos 
juntos de Ti toda a eternidade. 
3. Não, a morte não pode nos causar medo: Tu permaneceste 
entre nós. E quem vive de Ti, vive para sempre. Deus entre 
nós, Deus para nós,  Deus em meio a nós!

COMUNHÃO VI:
1. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz: Dá-
me de beber, és tu que lhe pedirias e Ele te daria d’Água 
viva, sempre a correr! // Senhor, dá-me de beber, vem e me 
sacia em tua fonte viva! Senhor, dá-me de beber, vem e me 
sacia nesta santa Eucaristia!
2. Quem crê em mim, dentro de si terá Meu Santo Espírito, 
fonte a jorrar, um rio de água viva, capaz de saciar a sua 
sede, sede de Deus!

DESPEDIDA I: 
Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu 
glória e poder, eis nosso canto, aleluia!  // 1.  Este é o dia 
em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. 

Nós fomos salvos para sempre.  // 2.  Suave aurora veio 
anunciando que uma nova era foi inaugurada. Nós fomos 
salvos para sempre!  // 3.  No coração de todo homem 
nasce a esperança de um novo tempo. Nós fomos salvos 
para sempre!

DESPEDIDA II: 
1.  Ao calor do sol floresce a terra, explode a vida da 
semente que o chão tentava esconder. É assim no coração 
daquele que ama: brotará a semente da libertação, da vida 
e do amor!  E a quem dá será dado força e calor! É a vida 
que traz em si a potência do amor, que jamais morrerá, 
que jamais morrerá, se a vida gritar: Sim à Vida! (bis)  
// 2.  Ao calor do sol floresce a terra, explode a vida da 
semente que o chão tentava esconder. Brilham as cores, 
resplandecem os campos, renasce a esperança de ver, em 
cada canto, o triunfo da vida.

DESPEDIDA III: Hino da CF 2019 
1. "Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou 
sua justiça às nações".  Que neste tempo quaresmal, nossa 
oração transforme a vida, nossos atos e ações. // Pelo 
direito e a justiça libertados, Povos, nações de tantas 
raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, 
somos em Cristo, hoje, novas criaturas.
2. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda 
ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já 
chegou. Tempo de Paz, Justiça e reconciliação.
3. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o 
seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, 
Fraternidade, onde todos têm lugar.
4. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política, 
com fé, participar. É o dom de Deus que faz do amor, 
fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar!

DESPEDIDA IV:
Sempre mais jovem, cada dia tu estás mais jovem. Cada 
dia vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me renovo sempre ao 
Te encontrar! (bis) Tu vens ao meu encontro de tão longe, 
e o longe não existe para Ti. Aqui, no coração do meu 
país, um rio de Água Viva eu descobri. // 2. Porque és 
jovem, cada dia tu estás mais jovem. Cada dia vejo-te mais 
jovem, Senhor. Eu me renovo sempre ao Te encontrar! 
(bis) Estávamos andando na estrada, eu e companheiros 
de jornada, tu vieste a nós por primeiro pra nos animar 
na caminhada. // 3. Um Cristo jovem, cada dia tu estás 
mais jovem. Cada dia vejo-te mais jovem, Senhor. Eu 
me renovo sempre ao Te encontrar! (bis) Na mesa que 
pusestes para nós, és tu que vais partir aquele pão. O gesto 
que traduz fraternidade, é jovem partilhando o coração. // 
4. Coração jovem, cada dia tu estás mais jovem. Cada dia 
vejo-te mais jovem, Senhor. Eu me renovo sempre ao Te 
encontrar! (bis) Ressuscitado no meio de nós, quem está 
perdido pode Te encontrar. Basta escutar a Tua voz. Nos 
mais necessitados estarás. // 5. Igreja jovem, cada dia tu 
estás mais jovem. Cada dia vejo-te mais jovem, Senhor. 
Eu me renovo sempre ao Te encontrar! (bis) Sempre mais 
jovem!


