
Resiliência 

Iniciante  (ler 5 vezes e terminar falando “resista”, uma só vez). 

Resista, forte és  

Ombro a ombro  

Junto a ti estou 

Resista, faz valer  

De pé, de novo, sim 

Nós podemos.  Resista!  

 

Baixo            Contralto                Tenor            Soprano 
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       Sim! Sim! Forte és! 
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Vamos vencer eu sei 
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É difícil continuar  
Mas é pior parar  
  
Resista 

 
Resista, forte és  
Ombro a ombro  
Junto a ti estou 
Resista, faz valer  
De pé, de novo, sim 
Nós podemos. 
 
     Sim! Sim! Forte és! 
Junto estou  
Vamos vencer eu sei 
Que vamos sim 
É difícil continuar  
Mas é pior parar  
  
Resista 
 
 
 
 

 
     Sim! Sim! Forte és! 
Junto estou  
Vamos vencer eu sei 
Que vamos sim 
É difícil continuar  
Mas é pior parar  
  
Resista, forte és  
Ombro a ombro  
Junto a ti estou 
Resista, faz valer  
De pé, de novo, sim 
Nós podemos. 
 
Resista 
 

 

 
    Sim! Sim! Forte és! 
Junto estou  
Vamos vencer eu sei 
Que vamos sim 
É difícil continuar 
Mas é pior parar  
  
Resista, forte és  
Ombro a ombro  
Junto a ti estou 
Resista, faz valer  
De pé, de novo, sim 
Nós podemos. 
 
Resista 
 

 

 

 


