
Sopranos Contralto Tenor Baixos 
Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
 
 
Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
 
Da vida nova que vem 
Da vida nova que vem 
REPETIR DO INÍCIO 
  

Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
(trecho opcional) 
 
Volto armado, volto armado  
de amor, trabalhar cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
 
Da vida nova que vem 
Vida nova que 
  Vem vida nova que vem, vida 
nova! 
REPETIR DO INÍCIO 
( na segunda vez, da vida nova é 
um pouco diferente: 
Da vida nova que vem, vida 
nova que -  Repetir 3 vezes!) 
 

Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
 
 
Volto armado de amor  
Armado de amor, trabalhar 
cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
  
Da vida nova que vem 
Vida nova que 
Vem vida nova que vem, vida 
nova! 
REPETIR DO INÍCIO 
( na segunda vez,  a última 
estrofe é: da vida nova que vem 
vida nova que – repetir 4 vezes! 

Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
(trecho opcional) 
 
Volto armado de amor  
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
 
Da vida nova que vem 
Da vida nova que vem, Ah! 
REPETIR DO INÍCIO 
(na segunda vez, a última 
estrofe é: da vida nova que 
vem, 6 vezes) 
 

 

 

 

 

 

 



Mulheres Iniciantes (ou que não sabem o seu naipe ainda) Homens iniciantes (ou que não sabem o seu naipe ainda) 
Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
(trecho opcional) 
 
Volto armado, volto armado  
de amor, trabalhar cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
 
Da vida nova que vem 
Vida nova que 
Vem vida nova que vem, vida nova! 
REPETIR DO INÍCIO 
( na segunda vez, da vida nova é um pouco diferente: 
Da vida nova que vem -  Repetir 3 vezes!) 
 

 Volto armado de amor 
Para trabalhar cantando 
Na construção da manhã 
Na construção da manhã 
 
Volto armado de amor  
Armado de amor, trabalhar cantando 
Na construção da manhã, oh 
Na construção da manhã 
 
Reparto a minha esperança  
E canto a clara certeza 
 
Da vida nova que vem 
Da vida nova que vem, Ah! 
REPETIR DO INÍCIO 
(na segunda vez, a última estrofe é: da vida nova que vem, 6 vezes) 
 

 


