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Caros Jovens,Em cada hoje, um novo momento onde tu é protagonista!
Entre profundas transformações silenciosas que acontecem na humanidade, a metamorfose do palco ajuda a clarear trajetos para a construção de uma nova humanidade. Hoje no Palco do Centro Pastoral Paulo VI os grupos serão dedos da mesma mão, um pulso de batida e emoção solidificada pelas imensas vozes abraçados pelo público, uma sala, onde se quer fazer ouvir e sentir da primeira à última canção a beleza de O encontrar, de O partilhar, de O anunciar.Sejam todos Bem – vindos e recomecemos o tempo novo em que, de longe chegados, mais longe havemos de chegar. 
A estrada é a Missão e o palco é vosso, de jovens como vós que apresentais o maior contingente da renovação, que nos insufla novas energias, novas dinâmicas, novas esperanças.Vamos Cantar Deus!

Vosso,

Pe. Eduardo Novo
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Salmo 8 (2 coros)

(1) Senhor, nosso Deus,
       como é admirável o vosso nome em toda a terra!
      A vossa majestade está acima dos céus.

(2) Da boca das crianças e meninos de peito
       sai um louvor que confunde os vossos 

adversários e reduz ao silêncio os inimigos 
rebeldes.

(1)  Quando contemplo os céus, obra das vossas 
mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, 

(2) que é o homem para que Vos lembreis dele,
      o filho do homem para dele Vos ocupardes?

(1) Fizestes dele quase um ser divino,
      de honra e glória o coroastes;

(2)  destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
      tudo submetestes a seus pés:

(1) Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
      e até os animais selvagens, 

(2) as aves do céu e os peixes do mar,
      tudo o que se move nos oceanos.

(1) Senhor, nosso Deus,
      como é admirável o vosso nome em toda a terra!

(Todos) Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
      Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.

Refrão: Jesus eu confio em Ti…



Leitura de Is 11, 1-3ª (um/a leitor/a)

Sairá um ramo do tronco de Jessé; um rebento 
brotará das suas raízes. Sobre Ele repousará o 
Espírito do Senhor: Espírito de sabedoria e de 
inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, 
Espírito de conhecimento e de temor de Deus.

(Silêncio breve de meditação)

Preces,

Oremos, com espírito de fé, a Cristo nosso Redentor, 
que Se há de manifestar ao mundo com grande 
poder e glória, e invoquemos confiadamente:

Jesus, eu confio em Ti, ó Jesus. (2x)

(2 leitores:)

Senhor Jesus Cristo, que haveis de vir no último dia 
cheio de fortaleza e majestade, olhai benigno para a 
nossa humildade e fazei-nos dignos dos vossos dons. 
Com todos os jovens de Portugal confiamos em Ti!
Vós que viestes anunciar a boa nova aos homens, 
fazei que em toda a nossa vida manifestemos a 
vossa salvação. Com todas as nossas dioceses e 
seus bispos, confiamos em Ti!



Vós que viveis eternamente na glória celeste e 
tudo governais com poder e sabedoria, aumentai a 
alegria da nossa esperança, enquanto aguardamos 
a vossa vinda gloriosa. Com todas as nossas 
famílias, confiamos em Ti!
Confortai, Senhor, com a assistência do vosso 
poder divino, 
os que vivem na esperança da vossa vinda. Com 
todos os pobres e doentes, confiamos em Ti!
Fazei, Senhor, com que seja eliminada em todo 
o mundo a praga dos meninos-soldados e que 
os povos europeus redescubram a beleza, a 
bondade e a verdade do Evangelho, que dá 
alegria e esperança à vida. Com o Papa Francisco, 
Confiamos em Ti!

Pai nosso

Oração (orientador): 

Brilhe em nós, Senhor, o esplendor da vossa glória, 
para que a vinda de Cristo, vosso Filho, nos dissipe 
as últimas sombras da noite e nos manifeste como 
filhos da luz. Por Nosso Senhor.

Cântico: 

Abre a porta a Cristo… Jezu ufam Tobie…
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LETRAS



SETÚBAL

NÃO TEMO, TE ESPERO
_______

Letra Filipa Santos 
Música Christopher Ihsan Santos, Andraws Steve Santos, Luía 
Logrado
_______

Assim me entrego da cabeça aos pés,  
assim me entrego ao mundo de vez, 
humilde e discreto 
com obras e oração, ajuda o teu servo,  
agarra a minha mão

Não temo te espero, perante a cruz eu quero ser 
teu instrumento. 
aceita a missão, a todo o memento serei 
compaixão

Quero ser misericórdia 
atento aos irmãos, 
cansados e perdidos,  
com palavras de conforto ser perdão

Não temo te espero perante a cruz eu quero ser 
teu instrumento, 
aceita a missão, a todo o momento serei 
compaixão.



ALGARVE 

ÉS FAROL

_______

Letra Luis Lopes 
Música Luis Lopes 
_______

Faço parte de uma geração, que procura  
não esquecer, 
Que busca a Fortaleza e a Peidade pedindo  
o Seu perdão. 
Faço tudo o que for preciso para um dia  
poder ser, 
Centelha a brilhar, num mundo de trevas e 
escuridão. 

És Farol, que que leva à santidade,
Então serás, a torre bem erguida
Sobre o monte a Nova Cidade.

Refrão: 
Vós sereis os puros de coração, 
Os que verão a Face o eterno Amor 
Hoje serão chamados, 
Bem Aventurados, Bem Aventurados. 
Os humildes e os misericordiosos, 
É deles o reino dos céus 
E alcaçarão a misericórdia, 
Bem Aventurados, Bem Aventurados.



 
És Farol, que que leva à santidade, 
Então serás, a torre bem erguida 
Sobre o monte a Nova Cidade. 
Não desistirei da Salvação que se dá 

Em Cristo que é santo, justo e fiel,
Só vou descançar, quando no Teu regaço
Senhor eu ficar.



COIMBRA

MARIA, ARCA DE ALIANÇA 
_______

Letra Christiane Marques 
Música Rodrigo Pereira 
_______

INTRODUÇÃO
Tu que conheceste o mistério 
Da misericórdia divina 
Acolheste-a no teu ventre 
E conosco és peregrina 
Tu, reflexo mais puro de Deus 
Acolheste o seu ser 
Com a doçura do teu olhar 
A alegria da ternura dos céus podemos ver 

És a arca da aliança 
Ao teu lado queremos caminhar 
No perdão e no amor 
Levanta-nos nas quedas  
Minha mãe, conduz-nos ao Senhor! 
És a arca da aliança (Oh) 
Ao teu lado queremos caminhar 
No perdão e no amor 
Levanta-nos nas quedas  
Minha mãe, conduz-nos ao Senhor! 

Tu que aos pés do teu filho ficaste 



Na cruz, os pecadores perdoaste 
Maria, mãe de esperança 
És o rosto da ternura e confiança 

Rainha, abre o nosso olhar 
Para as nossas misérias 
Contigo queremos cantar 
O sentimento de Deus mais profundo! 

És a arca da aliança   
Ao teu lado queremos caminhar 
No perdão e no amor 
Levanta-nos nas quedas 
Minha mãe, conduz-nos ao Senhor! 
Ao Senhor... 
Ao Senhor... 
Ao Senhor... 
Conduz-nos ao Senhor... 
Mãe da misericórdia e salvação 
(Ao Senhor...) 
Amparas a minha vida como ninguém 
(Ao Senhor...) 
De mãos dadas a ti quero estar, minha mãe 
(Ao Senhor...) 
Ilumina o meu coração com amor e... 
conduz-nos ao Senhor. 



LAMEGO

SEGUE ESSA LUZ 

_______

Letra e música GJS (Grupo de Jovens da Sé - Lamego)
_______

Quando te sentes perdido, mesmo na 
confusão 
Não negues a esperança, abre o coração 
Não feches a porta de entrada, 
Não finjas que não sabes de nada, 
Segue a luz que te leva para o Pai. 

Dá a mão, sê jovem vive a humildade, 
Vê em Deus misericórdia e verdade, 
Entre as nuvens um raio de sol, 
Não temas Deus é o teu farol, 
Comunga o pão e o vinho da unidade. 

Segue o tempo, segue a luz, 
Segue e canta a Jesus, 
Abre o teu coração, 
E deixa-O entrar. 

Viaja na fé, deixa na memória 
De Deus o amor, poder e glória. 
Mesmo que caias não chores, confia, 
Pede a ajuda a Deus que te guia, 
Feliz tu que tens misericórdia.



VIANA DO CASTELO 

O CAMINHO
_______

Letra & Composição Ricardo Dias
Produção Filipe Dias
_______

Sinto no ar
Sinto na pele
Sinto o que sinto
 
Vou por onde há mar
Vou por onde há céu
Vou por um labirinto?

PAR
Eu vim para servi-lo
E não estou sozinho
Ele não me deixa
Não me deixa            
Não me deixa só

Refrão (x2)
Tudo o que Ele me deu
Tudo o que me doeu,
Havia, um dia
Havia de o sarar
 
Finjo andar
Finjo o papel
Ou sinto que finjo?



Vou por outro lugar
Vou por onde sou réu
Do meu próprio destino

Pré-Refrão (x2)

Refrão (x2)

 
Bridge – Rap

                                                 
 O que Ele me deu, fui parar ao paraíso
 Estava perdido, não fiz nada para isso, mas
 Ele ergueu-me deu-me o que era preciso
 Mas quem serve, sabe que é preciso sacrifício

Ossos do Ofício o que devo esperar?                                         
Será que o sol brilha no dia de amanhã
Desconheço o caminho mas continuo a 
caminhar
Sei que Ele, um dia, havia de o sarar
 

Refrão (x2)

Refrão (x2)



BEJA

ACORDA: VIVE A MISERICÓRDIA!
_______

Letra: Joana Santos
Música: Joana Santos
_______

Se violência gera violência,
Misericórdia gera compaixão.
Mas é preciso que a resistência
Não tome conta do teu coração.

Acorda bem a tua consciência:
O mundo necessita de perdão!
Só ele nos permite a convivência,
Só ele nos conduz à conversão.

Felizes os misericordiosos
Porque alcançarão misericórdia.

Misericórdia... aos famintos do Senhor
Misericórdia... aos sedentos do Salvador
Misericórdia... aos despidos sem calor
Misericórdia... aos peregrinos do amor
Misericórdia... aos que sofrem sua dor
Misericórdia... aos que se perdem no rancor
Misericórdia... aos que vivem sem ardor
Misericórdia!

Felizes os misericordiosos
Porque alcançarão misericórdia.



LEIRIA 

SOMOS TEUS AMIGOS

_______

Letra Bruno Lima  
Música Bruno Lima e Nuno Reis 
_______

Quando estamos contigo, 
Mostras-nos o amor, 
Felizes acreditamos,
 Contigo o mundo é melhor. 
Assim nos entregamos, 
A ti que és nossa luz, 
Aceitamos o sofrimento, 
Por nós morreste na Cruz. 
Somos teus amigos, 
Queremos estar contigo, 
Vem nos salvar. 
Senhor tu és o caminho, 
Não vamos sozinhos, 
Vem nos ensinar: 
A tua Misericórdia! 
A tua Misericórdia! 

Deste comer aos famintos, 
Aos sedentos beber, 
Ajudaste os doentes, 
Em ti queremos viver. 
Perdoas nossos pecados, 
Ensinas o perdão, 
Eterna misericórdia, 



És a nossa salvação! 
Tua presença entre nós, 
Alegra o coração, 
Agradecemos senhor, 
Com esta nossa oração.



VILA REAL

SE TU ÉS FELIZ
_______

Letra: Cristina Correia
Música: Paulo Silva
_______

Se tu estás com Jesus,  
Deixa cair o rancor,  
Enche o teu coração de amor.  
Se tu estás com Deus, 
Aprende a perdoar,  
Sua Palavra tens de partilhar.  
 
Misericórdia eu te peço, Senhor,  
Ilumina o meu olhar.  
Abençoa minhas frágeis mãos,  
Ensina-me a abraçar.  
Se tu és feliz,  
Tens compaixão.  
Se tu és feliz,  
És forte de coração.  
 
Se tu estás com Jesus,  
Dá de comer e beber,  
Acolhe e ama como Ele ensinou. 
Se tu estás com Deus,  
Tens de acolher teu Irmão:  
És caridade, és vocação.  



 
Cuida de mim, eu te peço, Senhor, 
Deus de perdão e de luz.   
Deus Pai amigo, Jesus de amor,  
Consola o meu coração.  
Se tu és feliz,  
Tens compaixão. 
Se tu és feliz, 
És forte de coração.



LISBOA

AGORA NÃO SOU EU, SOMOS NÓS
_______

Letra Ana Müller, Miguel Pimenta
Música Ana Maria Freitas-Branco, Miguel Pimenta 
_______

Faço-me ao caminho e não sei para onde vou, 
Como sei quem és, se não sei sequer quem sou. 
Estarás mesmo aí? Ou será que estamos sós? 
Como é que eu grito se não tenho voz? 

No meio do chão caída, sem forças para me 
erguer 
Tanta gente a olhar para mim ninguém me 
parece ver 
Olho para o lado e vejo que há mais alguém 
Se ele for eu avanço também 

Ajuda-me a ajudar quem nunca conheci 
A dar um pouco mais, a chegar até ti 
Contigo a meu lado encontrei a minha voz 
Agora não sou eu, somos Nós 

Eu junto-me a Ele, sei que não sou indiferente 
Caminho a seu lado, olhamos para a frente 
Foi nesse momento que a minha vida mudou 
E agora posso descobrir quem sou 



Aos poucos e poucos, um degrau de cada vez 
Irmão a irmão, faço como Jesus fez 
Cuido dos outros como alguém cuidou de mim 
E transformo todo o “não” para um “sim” 

Refrão 
Peço-te ajuda 
Estendes-me a mão 
Pedes-me vem 
Vou na tua direcção
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