
CANTOS PARA CORPUS CHRISTI 
 

ANO A -  Leituras: Dt 8, 2-3. 14b-16
a
;  Sl 148 (147); 1Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58 

DEUS NOS AMA COM CORAÇÃO DE HOMEM 
Salmo148 (147) - (p. 49) 
       Glorifica o Senhor , Jerusalém.  
        Celebra teu Deus, ó Sião!  
 

OU 
Sl 148 (147) 
Glorifica o Senhor, Jerusalém;  Celebra teu Deus, ó Sião! 
    1. Glorifica o Senhor Jerusalém! Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com 
seguranças tuas  portas,  E os teus filhos em teu seio abençoou. 
    2. A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo, Ele envia suas 
ordens para terra, E a palavra que ele diz corre veloz. 
   3. Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel, Nenhum povo recebeu 
tanto carinho, A nenhum outro revelou os seus preceitos. 

 
Aclamação ao Evangelho 

Aleluia,  Aleluia, Aleluia 
Eu sou o pão vivo descido do céu; Quem deste pão come,  Sempre há de viver! 

 

ANO B -  Leituras: Ex 24, 3-8;  Sl 116 (115); Hb 9, 11-15; Mc 14, 12-16.22-26  

O SACRIFÍCIO DA NOVA ALIANÇA 
Salmo 116 (115): - (p. 131) 
        Elevo o cálice da minha salvação,  
       Invocando o nome Santo do Senhor. 

OU 
SALMO DE MEDITAÇÃO  116 (115) 
Elevo o cálice da minha salvação  invocando o nome santo do Senhor 
-Que poderei retribuir ao Senhor Deus* por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 
-Elevo o cálice da minha salvação,*  invocando o nome santo do Senhor. 
 
-É sentida por demais pelo Senhor* a morte de seus santos, seus amigos, 
=Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,+ que nasceu de vossa serva,*  mas me quebrastes os 
grilhões da escravidão! 
 
-Por isso oferto um sacrifício de louvor,*  invocando o nome santo do Senhor. 
-Vou cumprir minhas promessas ao Senhor* na presença de seu povo reunido. 

 
Aclamação ao Evangelho  
        Aleluia,  Aleluia, Aleluia 
Eu sou o pão vivo descido do céu; Quem deste pão come,  Sempre há de viver! 

 

ANO C -  Leituras: Gn 14, 18-20; Sl 109 (110), 1. 2. 3. 4 (+ 4bc); 1Cor 11, 23-26;  Lc 9, 11b-17 

O PÃO E O VINHO PARA A VIDA DOS HOMENS 
Salmo 110 (109): - (p. 213) 
       Tu és sacerdote eternamente 
       Segundo a ordem do rei Melquisedec! 
Aclamação ao Evangelho 

Aleluia,  Aleluia, Aleluia 
Eu sou o pão vivo descido do céu; Quem deste pão come,  Sempre há de viver! 
 

Seqüência 
 
1. Terra exulta de alegria, louva teu Pastor e guia com teus hinos, tua voz!  
2. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses: Sempre excede o teu louvor! 
3. Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar! 



4. Este Pão que o mundo o creia! Por Jesus, na santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. 
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração! 
6. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia, nos recorda a instituição! 
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. 
8. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo: Foge a noite, chega a luz. 
9. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. 
10. Seu preceito conhecemos: Pão e vinho consagramos, para nossa salvação. 
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: Deve-o crer todo cristão. 
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. 
13. Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. 
14. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. 
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 
16. Um ou mil comunga dele, tanto este quanto aquele: Multiplica-se o Senhor. 
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. 
18. Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. 
19. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a partícula também. 
20. Jesus não é atingido: O sinal é que é partido; Mas não é diminuído, nem se muda o que contém. 
21. Eis o Pão que os anjos comem transformado em Pão do homem; Só os filhos o consomem: Não será 

lançado aos cães!  
22. Em sinais prefigurados por Abraão foi imolado no Cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. 
23. Bom pastor, Pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa 

orfandade, transportai-nos para o Pai. 
24. Aos mortais dando comida, dais também o Pão da vida; Que a família assim nutrida seja um dia reunida 

aos convivas lá do céu! 
 
 

01.  Venham, venham todos para a Ceia do Senhor! Casa iluminada, mesa preparada com paz 

e amor. Porta sempre aberta; Pai amigo, aguardando, acolhedor. Vem do alto, por Maria, este 
Pão que vai nos dar. Pão dos Anjos - quem diria! - nos fará ressuscitar. 
   1.Canta a Igreja, o SACRIFÍCIO  Que, na Cruz, foi seu início! E, antes, Jesus quis entregar  Corpo 
e Sangue em alimento. Precioso testamento!  Como não nos alegrar? 
   2. Para a FONTE "EUCARISTIA"  Vai sedenta a romaria.  Volta em MISSÃO de TRANS-FORMAR 
Cada um e todo o povo  Construindo um mundo novo.  Como não nos alegrar? 
   3. Com a SOLIDARIEDADE  Renovar a sociedade; Pela justiça e paz lutar.  Vendo o pão em cada 
mesa, Vida humana com nobreza. 
Como não nos alegrar? 
   4. A assembléia MANIFESTA:  A Eucaristia é festa! Somos irmãos a CELEBRAR.  Povo santo e 
penitente, Que se encontra sorridente. Como não nos alegrar? 
   5. Tantos são os EXCLUÍDOS, Rejeitados, abatidos. Há quem já nasce sem lugar. Deus, porém, 
nos abre os braços Quer a todos dar o abraço ! Como não nos alegrar? 
   6. "FAZEI ISTO", foi a ordem  Morte e Vida nos recordem: Prova de amor é partilhar! Há maior 
felicidade  No serviço e na humildade Como não nos alegrar? 
   7. Pão é carne verdadeira Vinho é Sangue da Videira! Possa tal fé se APROFUNDAR!  Se o 
mistério é incompreensível Nossa fé diz que é possível Como não nos alegrar? 
   8. Cristo VIVE, se oferece  Intercede, escuta a prece, Em toda a terra quer morar.  Por amor é 
prisioneiro Nos aguarda o dia inteiro Como não nos alegrar? 
   9. Pode haver amor no mundo Tão real e tão profundo Como se viu Jesus provar?  Ele ensina e 
nos convida: OFERTEMOS NOSSA VIDA! Como não nos alegrar? 
 

02. Eu te adoro hostia divina,  eu Te adoro hostia de amor. 

      Tu dos anjos o suspiro, Tu dos homens gloria e louvor 
      Tu dos fortes a doçura, Tu dos fracos o vigor. 
      Tu na vida o alento e força. Tu na morte defensor.  
 

03. 1. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar esperando que cheguem as 

almas ansiosas, ferventes para o visitar. 
Jesus nosso irmão, Jesus redentor; nós te adoramos na eucaristia Jesus e Maria, Jesus rei 
de amor! (bis) 
       2. O Brasil, nossa terra adorada, por ti abençoada foi logo ao nascer. Sem Jesus, ó Brasil pátria 
amada, não podes ser grande, não podes viver. 



       3. Cristo rei, ó Senhor dos senhores um dia na terra só tu reinarás. Venha a nós, venha logo o 
teu reino de vida e verdade, de amor e de paz. 
 

04. 1. Deus de amor nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizeste nosso 

alimento. És o deus escondido vivo e vencedor, a teus pés depositamos todo o nosso amor. 
 
2. Meus pecados redimistes sobre a tua cruz, com teu corpo e teu sangue, ó Senhor Jesus.   Sobre 
os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. 
 
3. No calvário se escondia tua divindade mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em 
ambas e peço como o bom ladrão. No teu reino, eternamente tua salvação. 
 
4. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. 
Guarda a minha esperança, cresce o meu amar. Creio em ti ressuscitado meu Deus e Senhor. 
 
5. Ó Jesus, que nesta vida, pela fé eu vejo, realiza, eu te suplico, este meu desejo: ver-te enfim, face 
à face, meu divino amigo, lá no céu, eternamente ser feliz contigo. 
 

05. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão (bis) 

   1. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da justiça, pão da 
vida, pão do céu,te oferta-mos 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 da libertação 

 
06. 1. Do céu desceu a chuva, a gota entrou no chão;a vinha deu a uva, a espiga deu o trigo.  

De todo canto vinde, correi: foi posta a mesa do nosso rei! De todo o canto vinde, correi: foi 
posta a mesa do nosso rei! do nosso rei! 
    2. O homem com carinho curvou a rude mão;  Da uva faz o vinho, do trigo faz o pão. 
    3. Do céu desceu a graça, Maria a recebeu; qual procissão que passa no seio, traz um Deus! 
    4. À mesa dos mortais o Cristo se assentou; os mias doces sinais na sua mão tomou! 
    5. É sangue o que era vinho e corpo o que era pão; a mim a cruz, o espinho, a ti a refeição!  
 

07. Por um pedaço de pão, e por um pouco de vinho e já vi mais de um irmão, se desviar do 

caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho eu também vi muita gente encontrar 
novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. 
    Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o 

caminho: por um pedaço de pão.(4x) 
    2. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão, desiludido da 
vida. e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de 
repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. 
    3. Por um pedaço de pão, e por um  pouco de vinho eu já vi mais de um irmão,  tornar-se um 
homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho vejo nações em conflito e este 
mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome sem Deus e sem lar. 

 
08. 1. Glória a Jesus na Hóstia Santa, que se consagra sobre o altar. E os nossos olhos se 

levanta para o brasil abençoar. 
      Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado, nesta 

terra de Santa Cruz. (bis) 
     2. Glória a Jesus,  prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia inteiro que o vamos 
todos procurar. 
     3. Glória a Jesus, deus escondido que vindo  a nós na comunhão. purificado, enriquecido deixa-
nos sempre o coração. 
     4. Glória a Jesus, que ao rico, ao pobre, se dá na hóstia em alimento e faz do humilde e faz do 
nobre um outro Cristo em tal momento. 
     5. Glória a Jesus sacramentado que vai ao enfermos visitar e deixa-o sempre confortado no seu 
amor a confiar. 

 
09. O pão da vida a comunhão nos une a Cristo e aos irmãos: e nos ensina abrir as mãos 

para partir, repartir o pão.(bis) 



   1. Lá no deserto,   a multidão com fome segue o bom pastor,. com sede busca nova palavra: 
Jesus tem pena e reparte o pão. 
   2. Na páscoa nova, da nova lei, quando amou-nos  até o fim, partiu o pão, disse: “Isto é meu corpo 
por vós doado, tomai e comei”. 
   3. Se neste pão,  nesta comunhão, Jesus por nós dá  a própria vida, vamos também repartir os 
dons, doar a vida por nosso irmão. 
   4. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, 
serás bendito do eterno pai. 
   5. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração, 
para doar-se no próprio dar. 
   6. Abri, Senhor, estas minhas mãos, que para tudo guardar se fecham! Abri minha alma, meu 
coração, para doar-me no eterno dom. 
 

10. 1. Na mesa sagrada se faz unidade no pão que alimenta, que é pão do Senhor, formamos 

família na fraternidade não há diferença de raça e nem cor. 
       Importa viver Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. 
    2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos 
fracos devemos ouvir,  e em nome de Cristo amar e servir. 
    3. Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido  se transformará; vivendo a esperança 
num mundo melhor, com Cristo lutando  o amor vencerá. 
    4. Se participamos da eucaristia, é grande a alegria  que Deus oferece, porém não podemos 
deixar esquecida, a dor desta vida  que o pobre padece. 
    5. Assim comungando a única vida, a morte vencida,  será nossa sorte. Se unidos buscarmos  a 
libertação, teremos com cristo  a ressurreição. 
 

11. 1. Cantemos a Jesus sacramentado! Cantemos ao Senhor! Deus está aqui, dos anjos 

adorado! Adoremos a cristo redentor! 
Glória a Cristo Jesus! Céus e terra, bendizei ao Senhor!  Louvor e glória a ti,  ó rei da glória, 
Amor eterno a ti, ó Deus de amor. 
   2. Unamos nossas vozes aos cantares,  Do coro celestial! Deus está aqui!  Ao brilho dos altares  
Exaltemos com gozo angelical! 
   3. Jesus acende em nós a viva chama,  Do mais fervente amor. Deus está aqui.  Está porque nos 
ama,  Como pai, como amigo e benfeitor. 
 

12. 1.  Vamos todos  louvar juntos,  o mistério do amor. Pois o preço deste mundo, foi o 

sangue redentor. recebido de Maria, que nos deu o Salvador. 
    2.   Veio ao mundo  por Maria, foi por nos que ele nasceu.  Ensinou sua doutrina, com os homens 
conviveu. no final de sua vida, um presente ele nos deu. 
    3.   Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia, refeição, 
deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos. 
    4.   A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão no seu sangue e no seu corpo para a 
nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta a fé no coração.  
    5.  Tão sublime sacramento adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu 
lugar. Venha a fé por suplimento os sentidos completar. 
    6.   Ao eterno pai cantemos, e a Jesus, o salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno 
amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amem. 
 

13. 1. Se calarem a voz  dos profetas  as pedras falarão.  Se fecharem uns poucos 
caminhos mil trilhas nascerão. 
Muito tempo não dura  a verdade nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito pra 
vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade viemos pra comungar, com a luta 
sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra 
incomodar, com a fé e união  nossos passos  um dia vão chegar. 
   2. O  Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra a te no absurdo, que a gente 
não quer ver. 
   3.  O banquete da festa de uns poucos só o rico se sentou. Nosso Deus  fica ao lado dos pobres 
colhendo o que sobrou. 
    4. O poder tem raízes na areia o tempo o faz cair. A união é a rocha  que o povo usou pra 
construir.  



   5.Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria fazendo comunhão. 

 
14. Receber a comunhão com este povão sofrido é fazer a aliança com a causa 
do oprimido. (bis) 
    1. Celebrar a eucaristia a vida a gente consome, ao lutar pela justiça acabando com a fome. Pra 
que outro seja gente, pra que  ele tenha nome. 
   2. Celebrar a eucaristia com famintos e humilhados,  com o pobre lavrador sem ter nada no roçado  
é estar em comunhão  com Jesus crucificado. 
   3. Celebrar a eucaristia é também ser torturado, ser perseguido e preso, é ser marginalizado, ser 
entregue aos tribunais, numa cruz pra ser pregado. 
   4. Celebrar a eucaristia é a festa antecipada de um povo que assume uma vida partilhada. É a 
força dos pequenos nesta grande caminhada. 
   5. Vai também ao  nosso lado, nesta santa eucaristia,  a companheira de luta a Santa Virgem 
Maria. Guardára no coração de seu povo a agonia.  
 

15. 1. O Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente, alguém caminhava. O Povo de 

Deus era rico de nada, só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, senhor, e 
estou nesta estrada,  somente a tua graça me basta e mais nada. 
    2. O Povo de Deus também vacilava, e às vezes custava à crer no amor.  O Povo de Deus 
chorando rezava, pedia perdão e recomeçava.  Também sou teu povo, senhor, e estou nesta 
estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. 
   3. O Povo de Deus, também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu.  O Povo de Deus, 
cantando deu graças, provou teu amor,  teu amor quer não passa. Também sou teu povo, senhor, e 
estou nesta estrada.  Tu és alimento da longa jornada. 
   4. O Povo de Deus, ao longe avistou a terra querida que o amor preparou.  O Povo de Deus, corria 
e cantava e nos seus louvores seu, seu poder proclamava. Também sou teu povo, senhor, e estou 
nesta estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. 
   5. O   povo   de   Deus   somos todos nós, cantando unidos a uma só voz. O povo de Deus 
chamado ao amor, fazendo história com nosso Senhor. Também sou teu povo Senhor e estou nesta 
estrada,  vai conosco Maria nossa mãe muito amada.  
 

16. 1.  A mesa tão grande e vazia de amor e de paz ,de paz. Aonde há luxo de alguns, alegria 

não há,  jamais. A mesa da eucaristia nos quer ensinar ah, ah.  Que a ordem de Deus, nosso Pai, é 
o pão partilhar. 
     Pão em todas as mesas, da Páscoa a nova certeza:  A festa haverá e o povo a cantar, 

aleluia! (bis) 
     2. As forças da morte: a injustiça e a ganâncias de ter, de ter. Agindo naqueles que impedem ao 
pobre viver, viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há, não há. Quem deixa assim e não 
age, a festa não vai celebrar. 
     3. Irmãos companheiros na luta, vamos dar as mãos, as mãos. Na grande corrente do amor, na 
feliz comunhão, irmãos. Unindo a peleja e a certeza vamos construir, aqui. Na terra o projeto de 
Deus, todo o povo sorrir. 
     4. Que em todas as mesas do pobre haja festa de pão, de pão. E as mesas dos ricos vazias, sem 
concentração de pão. Busquemos aqui nesta mesa do pão redentor A força e a esperança que 
anima o povo de Deus. 
     5. Bendito o ressuscitado, Jesus vencedor ô, ô. No pão partilhado, a presença Ele nos deixou, 
deixou.  Bendita é a vida nascida de quem se arriscou ô, ô.  Na luta  pra ver triunfar neste mundo o 
amor. 
 

17.  Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. (b) 

1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento  
          Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
2.  Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. 
3. Como o pai sempre me ama, assim também eu vos amei. 
4. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. 
5. E chegando a minha páscoa, vos amei até o fim. 
6.  Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. 
 



18. Um cálice foi levantado um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e 

anunciou: O amor venceu! 
   1. Ó pai, tua eterna palavra enviastes. Ó verbo, tua tenda entre nós levantaste. Senhor, ao mundo 
vieste qual luz e a todos tu nos iluminas, Jesus! 
   2.  Ó povo, escuta a palavra do mestre. Pra  nós Jesus olha e se compadece. 
ovelhas dispersas, lutamos em vão sem rumo..Jesus, tem de nós compaixão! 
   3. Ó gente, que estás no deserto com fome, a noite já vem e do dia a luz some. Reparta a terra, o 
trabalho e o pão.dos céus nos vem a multiplicação! 
   4. Ó ceia, Jesus pão e vinho tomou.  E o cálice e o pão igualmente abençoou. Ó mesa, o Cristo  se 
dá em comida; comunga e entrega também  tua vida! 
   5. Ó igreja, da mesa de deus te alimentas. Do pão, da ceia do amor te sustentas. do cálice, o vinho 
da festa maior bebendo, revive e anuncia o amor! 
    6. Cristãos, de todo recanto ajuntai-vos. em torno da única mesa encontrai-vos. Unidos, fazei o 
anúncio mais forte da vida que vence pra sempre a morte. 
    7. Humanos, mulheres e homens ouvi-me. A terra sedenta está de justiça. Em nome do pão e do 
vinho do amor uni-vos em torno da causa maior. 
 

19 – 1. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar, é o barco de André e 

de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos 
do mar, era chuva, era noite, era escuro, mais os dois precisavam pescar. De repente aparece 
Jesus, pouco a pouco se acende uma luz, é preciso pescar diferente que o povo  já sente que o 
tempo chegou e partiram sem mesmo pensar, nos perigos de   profetizar. há um barco esquecido na 
praia. (3x) 

2. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar, é o barco de João e Tiago 
que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do 
mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, 
pouco a pouco se acende uma luz, é preciso pescar diferente que o povo  já sente que o tempo 
chegou. E partiram sem mesmo pensar, nos perigos de   profetizar. há um barco esquecido na praia. 
(3x) 

3. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o  meu deve estar, era o barco dos sonhos 
que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de 
sonho a singrar, Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve 
uma luz e eu entrego meu leme a Jesus, é preciso pescar diferente que o povo já sente que o tempo 
chegou. e partimos pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. há um barco esquecido na praia 
(3x) 
 
20 – Daqui do meu lugar 

1. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão aquela refeição. Partiste 
aquele pão e o deste aos teus irmãos criaste a religião do pão do céu do pão que vem do céu. 

Somos a Igreja do pão do pão repartido e do abraço e da paz. 
2. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz aquela comunhão viveste 

aquela paz e a deste a teus irmãos criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 
Somos a Igreja da paz da paz partilhada e do abraço e do pão. 
 

21 – Vem caminhar comigo 
Vem caminhar comigo, vem eu te dou minha mão. Não mais te chamo servo, irmão, agora  tu 

és meu amigo. Vem eu sou o caminho. sim, sou libertação, não mais te chamo servo, irmão, agora 
tu és meu amigo. 
    Somos apóstolos do Senhor, vamos então cantar. Aleluia ! Somos discípulos do amor: 
vamos profetizar. 

Vem, vem cear comigo. sim eu sou a refeição. Não mais te chamo servo, irmão, agora tu és 
meu amigo. Vem partilhar comigo. sim sou a refeição. não mais te chamo servo, irmão, agora tu és 
meu amigo. 
 

22 – A voz do meu Senhor 
1. A voz do meu Senhor, feriu meu coração e me fez inquieto  por meu povo e minha fé neste 

sorriso e dor e me  tornei cristão, dividi meu teto com Jesus de Nazaré. 
Nesta santa mesa, vim partir o pão Corpo de Jesus.  Meu Deus e meu irmão na 

Eucaristia vivo a minha vocação. 



2. Nós somos puro amor o povo de Jesus, vamos todos juntos carregar a nossa cruz. Leigos 
no Senhor, padres ou irmãos ou religiosos a cumprir a nossa missão. 

3. Se cristo nos chamou melhor é não fugir a felicidade é salário do servir. E quem disser um 
não a voz interior vai sentir saudades dos carinhos do Senhor. 
 

23. 1.Vejam, eu andei pelas vilas apontei as saídas como o pai me pediu. Portas, eu cheguei para 

abri-las,  eu curei as feridas como nunca se viu. 
Por onde formos também nós que brilhe a tua luz! Fala senhor, na nossa voz, em nossa vida. 
Nosso caminho então conduz queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso 
sim. 
2. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu pai vê melhor. Luzes acendi com 

brandura para a ovelha perdida não medi meu suor. 
3. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu pai. Pobres, a esperança 

que é deles eu não quis ver escravo de um poder que retrai. 
 

24. Receber a comunhão com este povão sofrido é fazer a aliança com a causa do 
oprimido. (bis) 
    1. Celebrar a eucaristia a vida a gente consome, ao lutar pela justiça acabando com a fome. Pra 
que outro seja gente, pra que  ele tenha nome. 
   2. Celebrar a eucaristia com famintos e humilhados,  com o pobre lavrador sem ter nada no 
roçado  é estar em comunhão  com Jesus crucificado. 
   3. Celebrar a eucaristia é também ser torturado, ser perseguido e preso, é ser marginalizado, ser 
entregue aos tribunais, numa cruz pra ser pregado. 
   4. Celebrar a eucaristia é a festa antecipada de um povo que assume uma vida partilhada. É a 
força dos pequenos nesta grande caminhada. 
   5. Vai também ao  nosso lado, nesta santa eucaristia,  a companheira de luta a Santa Virgem 
Maria. Guardára no coração de seu povo a agonia.  
 

25.     1. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis me aqui Senhor, vem abrir as janelas 

do meu coração. E então, falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti 
vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem 
mais, do que aquilo que o mundo ensina e cantar... 
     Cantar o canto ensinado por Deus. Com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o 
amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, 
restaurar o coração, fonte de vida no altar  a brotar, a nos alimentar. 
2. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e 
da paz. Comungar teu viver neste Vinho, neste Pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu 
coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem 
mais, do que aquilo que o mundo ensina e cantar... 

 
26. 1. Fui chamado desde toda a eternidade, escolhido como ser inteligente, minha vida para o 

pai não tem idade, pois nasci para viver eternamente. 
Eu moro no coração do Pai  e o Pai mora  no meu coração. 
2. Pai eterno me incluiu no seu projeto, deu a dimensão divina à minha história me envolveu com 

seu amor e seu afeto como herança reservou a sua glória. 
3. Minha vida tem que ser uma resposta, ao amor que desde sempre me foi dado. Ao meu pai 

jamais irei virar as costas, pois eu sei que eternamente fui amado. 
 

27. QUEREMOS VER JESUS         
        CAMINHO, VERDADE E VIDA. 
                        Ir. Miria  T. Kolling 
Queremos ver Jesus, queremos! 
Queremos ver Jesus, queremos! 
Ele é o caminho, a verdade e a vida: 
Queremos ver Jesus, Jesus! 
1) Pai, nós queremos ver Jesus, E com ele sempre estar,  

Seu rosto contemplar. Pai, vosso Filho amado, ouvir 

E os passos seus seguir, De Belém até a Cruz! 
Pai, vosso Espírito Criador Abra o nosso coração, 



Para bem compreender  O evangelho do amor, 
Do serviço e comunhão E a vida promover. 
2) Pai, nosso encontro com Jesus É experiência pessoal, 
Caminho só de fé. Pai, creia o mundo porque nós 
Encarnamos no viver A Palavra do Senhor. 
Que nós sejamos todos um, Na verdade, plena luz, 
Que liberta e faz feliz! Daí-nos, na força do Amor, 
Mundo novo construir, Solidário e mais irmão! 
3) Pai, como Igreja do Senhor, Daí-nos santos também ser, 

Discípulos fiéis: Vossa palavra anunciar, 
LITURGIA  celebrar, e na CARIDADE agir!  
Pai, que sois teres em comunhão, Derramai-vos sobre nós,   

Na medida deste amor; E, por Maria, nossa Mãe,  

Caminhando com Jesus,  Chegaremos junto a vós!  

28.  Hino do 15 CEN 
Refrão: Vinde e vede, vinde! Ele está no meio 

de nós! Ele está no meio de nós! 

1. Como a André e a João, que perguntavam: 

Onde moras, Senhor, onde é que estás? (Jo 1,38), 

recebemos da Igreja esta resposta: 

Ele mora entre nós e tem a Paz! 

2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne (Jo 1,14) 

e assumiu nossa humana condição: 

nossa vida viveu e nossas lutas 

e, agora, entre nós, se dá no Pão! 

3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, 

é meu Sangue, tomai, todos bebei! (Mt 26, 26-28) 

Como eu fiz, aprendei, o Amor se entrega: 

vossa vida entregai, se o Pão comeis! 

4. Vive a Igreja da santa Eucaristia, 

que é a fonte e a meta da missão (SC 10 e LG 11): 

fonte de onde ela haure sua força, 

culminância da Evangelização! 

5. Onde dois e outros mais estão reunidos 

em meu nome, entre eles estarei: (Mt 18, 20) 

até o fim Eu estou sempre convosco, 

até o fim Eu jamais vos deixarei! (Mt 28, 20) 

6. Na Palavra Eu também estou presente: 

toda a Bíblia me aponta, a Mim conduz! (cf Jo 5, 39) 

Quem Me segue não andará nas trevas (Jo 8, 12): 

sou a Vida, a Verdade, sou a Luz! (cf Jo 14, 6) 

7. No mendigo, no preso, estou presente, 

no doente, faminto, no sem lar: 

cada vez que a um deles socorrestes 

é a Mim que viestes ajudar (cf Mt 25, 31-46) 

8. Nos apóstolos e em seus sucessores 

continuo a falar-vos com amor: 

se os ouvis, é a Mim que estais ouvindo (Lc 10, 16), 

se os seguis, vós seguis ao Bom Pastor! 

9. Tantas são as maneiras da Presença, 

da Presença daquele que é o Senhor: 

a presença real no Sacramento 

é sinal, é o penhor do seu Amor! 

10. Nesta Ilha, o Senhor prepara a mesa, 

o Brasil aqui vem para O encontrar: 

Florianópolis alarga as suas pontes, 

vinde aqui, vinde todos adorar! 

Hino do Congresso Eucarístico Nacional 

Tema: Ele está no meio de nós 

Lema: Vinde e vede! 



Letra e Música: Padre Ney Brasil Pereira 

Arquidiocese de Florianópolis, 

de 18 a 21 de maio de 2006 
 
Nº. 15 –  
 1. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, Aquela refeição. Partiste aquele pão 
e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. 
 Somos a igreja do pão, do pão repartido  e do abraço e da paz. 
 2. Daqui do meu lugar eu olho teu altar, e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela 
paz, e a deste a teus irmãos, criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 
 Somos a igreja da paz, da paz partilhada  e do abraço e do pão. 

 
 
 
PERDÃO SENHOR,  eu me afastei de ti. Por ter negado ajuda ao necessitado. Perdão Senhor, 
perdão por ter fechado o meu coração. 
  Perdão Jesus, eu traí o teu amor. Por ser omisso diante das injustiças. Perdão Jesus, perdão, é 
muito grande a minha omissão. 
  Perdão Senhor, perdão Jesus perdão para o mundo, perdão para mim perdão para quem fechou 
seu coração. 

 
37. Glória a Deus no imenso azul do céu. (bis) Tão grande é teu amor por tudo que é teu! (bis) 

Paz na terra, ao homem e à mulher. (bis)  Nós somos filhos teus, teu grande bem querer! (bis) 
     Glória, glória, glória, glória, glória te damos,   Senhor! Glória, glória, glória, glória venha teu reino 

de amor!  
   Glória a ti, Jesus, filho de Deus. Vieste das alturas morar junto dos teus! Boa nova aos pobres 
anunciastes, por nós deste tua vida Senhor ressuscitaste. 
   Glória ao Santo Espírito de Deus, mandado por Jesus sobre os amigos teus! Suavidade, és nossa 
comunhão! És força em nossa luta, és nossa animação. 
 

38 

 

39. Santo, Santo, Santo é o Senhor da luz. Santo, santo é o Senhor Jesus.  

      Numa canção sideral de um hosana total, a criação de extasia, o céu e a terra também entoam o 
seu grande Amem.  
     Bendito é aquele que vem, aquele que vem, aquele que vem em nome da Luz.  
     Bendito é aquele que tem, aquele que tem, aquele que tem a paz. Nosso Senhor Jesus. 
 

40. Aperte a minha mão, irmão quero te dar a paz do meu Senhor Me dê um abraço forte num 

gesto de amor.   
A paz do Senhor quero te dar meu irmão com toda alegria que existe  no meu coração. 

 
41.  Ó Cordeiro de Deus (3X) 
Morreste por causa de nós. Foste imolado no  nosso lugar, por isso tende piedade, tende piedade, 
tende piedade de nós. E dai-nos a paz, e daí nós a paz e daí nós a paz. Cordeiro de Deus. 
 

42. 1. De todos os cantos viemos para louvar ao Senhor, Pai de eterna bondade, 
Deus vivo, Libertador. Todo o povo reunido num canto novo, um louvor. 

Glorificado seja bendito seja Jesus, Redentor! 
2. Os pais e mães de família venham todos celebrar a força nova da vida vamos 
alegres cantar. A juventude e as crianças todos reunidos no amor. 
 
3. Lavradores e operários todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos e as 
marcas de sofredor. A vida e luta ofertamos no altar de deus Criador. 
 



4. Do passado nós trazemos toda lembrança de quem deu sua vida e seu sangue 
como Jesus fez também. No presente, todo o esforço por um futuro sem dor!  Aleluia, 
Aleluia, Aleluia  
 

43. Senhor tende piedade de nós  Senhor tende piedade de nós (bis) 

     1. Pai de infinita bondade que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. (bis) 
     2. Senhor Jesus Cristo piedade, piedade de mim que não te obedeci nem segui tua 
voz. 
     3. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz, de justiça, sem ódio e sem 
dor.  
 

44.  1. Glória a Deus nos altos céus!  Paz na terra a seus amados ! A vós louvam,  rei 

celeste, os que foram libertados. 
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém ! 

2. Deus e pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos. 
 
3. Senhor nosso, Jesus cristo, unigênito do pai, vós de deus cordeiro santo, nossas 
culpas perdoai ! 
 
4. Vós que estais junto do pai,  como nosso intercessor,  acolhei nossos pedidos,  
atendei nosso clamor! 
 
5. Vós somente sois o santo, o altíssimo,  o Senhor, com o Espírito Divino,  de Deus 
Pai no esplendor ! 
 
45. Do menor dos grãos de areia, a maior estrela que há. Cante o universo, Santo, 
Santo, Santo é o Senhor 
Da menor das criaturas, a maior das vidas que há. Cante o planeta terra Santo, 
Santo, Santo é o Senhor 
Hosana e bendito, e hosana, vivas ao criador. Hosana e bendito e hosana, ao filho 
dele: nosso Senhor Santo, Santo, Santo é o senhor 
 

46. Um abraço de paz! Um abraço de irmão, um abraço que vá alegrar seu coração. 

(bis) Paz para você! Paz para nós! Para o mundo! Onde há dor e melancolia, nós 
vamos cantar a paz. (bis) 
 

47. Ó Cordeiro de Deus (3X) 

Morreste por causa de nós. Foste imolado no  nosso lugar, por isso tende piedade, 
tende piedade, tende piedade de nós. E dai-nos a paz, e daí nós a paz e daí nós a 
paz. Cordeiro de Deus. 

 
 
Credo  
 Tu és minha vida o 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 está aqui. Tu 
estás no meio de nós. 
 Creio em Ti Senhor, vindo de Maria. Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por 
amor, vivo estás em nós. Unidade Trina com o Espírito e o Pai e um dia eu bem sei, Tu retornaras  e 
abrirás o reino dos céus. 



 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. 
 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 conduzes a uma Fé. E por mil estradas onde andarmos 
nós. Qual semente nos levarás. 

 
 
28 – Santo  

1. Ó Deus eterno, nós te louvamos e nos submetemos ao teu poder. As criaturas, no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe deu o ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás.  
    Santo (6x) todo poderoso é o nosso Seus. 
2. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, teu 
sofrimento trouxe vida nova, onde existe a dor. Nós te adoramos e acreditamos que é o filho 
Santo de nosso Criador. E professamos tua verdade, que na humanidade plantou, tamanho amor. 
3. Deus infinito, teu Santo Espírito renova o mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, nossos 
projetos só se realizam quando ele falar. Todo poderoso, somos teu povo que na esperança vive 
a caminhar. Dá que sejamos teu povo santo, que fará do mundo teu trono e teu altar. 
 

29 – Paz  
 1. Eu te saúdo meu irmão, eu te abraço e aperto a mão: Porque Jesus no meio de nós veio 
trazer a sua paz. 
 Shalom, shalom, shalom meu irmão que a paz de Jesus Cristo venha ao teu coração. 

 

11. Para celebrar a festa vamos fazer uma refeição. No cardápio há pão e vinho, 

alimento adequado para a salvação. 
Eis o meu corpo, tomai e comei ! 
Eis o meu sangue, tomai e bebei. 
Fazei isto em memória de mim,  
hoje e sempre pelos séculos sem fim. 

 2. Toda a comunidade é chamada à mesa do altar, da palavra, do pão e do vinho outra vez pra 
se alimentar. 
 3. Nossa vida comunitária, alimentada pelos sacramentos, testemunha pra que o mundo creia 
no amor, primícia dos mandamentos. 
 4. Saciados para o objetivo de uma nova evangelização. Novas metas, expressões e ardor na 
busca de outros irmãos. 
 

 
*1. Cristo amigo, Tu es minha vida,  es a força e a razão do meu ser.  Já me anima a 

doce esperança de um dia na glória te ver (bis)  
 
1. Foi no dia na última ceia que o Cristo o seu corpo nos deu, dizendo palavras eternas, 
transformou em alimento meu.  
 
2. Comungando na mesa sagrada, detestamos do pecado o horror, e seremos aqui no mundo 
mensageiros da paz e do amor. 
 
3. Cristo disse: quem come seu corpo, vida eterna há de bem possuir. Pois sua carne revigora os 
eleitos, que com ele irão ressuscitar 

 
*11. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei; buscando sem ter sossego,  o reino 

que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d´alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a 
me perseguir (bis) 

2. Por causa daquele reino mil vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. 
Chegava o cair da tarde e eu quase sem dormir,  buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir (bis) 

3.o Filho do carpinteiro falava de um mundo irmão; de um pai que era companheiro, de amor e libertação. 
Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração, depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação (bis) 
  4. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava; se é tudo o que eu desejei. E 
eu digo pensando nele no meio de vós está, o reino que andais buscando é quem tem amor compreenderá. (bis) 



 5. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi. Por isso eu amei meu povo e o livro da vida eu li.  E 
em cada menina moça em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. (bis) 

 
 
12. Seqüência 
1. Terra exulta de alegria, louva teu Pastor e guia com teus hinos, tua voz!  
2. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses: Sempre excede o teu louvor! 
3. Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar! 
4. Este Pão que o mundo o creia! Por Jesus, na santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. 
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração! 
6. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia, nos recorda a instituição! 
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. 
8. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo: Foge a noite, chega a luz. 
9. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. 
10. Seu preceito conhecemos: Pão e vinho consagramos, para nossa salvação. 
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: Deve-o crer todo cristão. 
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. 
13. Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. 
14. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. 
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 
16. Um ou mil comunga dele, tanto este quanto aquele: Multiplica-se o Senhor. 
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. 
18. Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. 
19. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a partícula também. 
20. Jesus não é atingido: O sinal é que é partido; Mas não é diminuído, nem se muda o que contém. 
21. Eis o Pão que os anjos comem transformado em Pão do homem; Só os filhos o consomem: Não será 

lançado aos cães!  
22. Em sinais prefigurados por Abraão foi imolado no Cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. 
23. Bom pastor, Pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa 

orfandade, transportai-nos para o Pai. 
24. Aos mortais dando comida, dais também o Pão da vida; Que a família assim nutrida seja um dia 

reunida aos convivas lá do céu! 
 
 

*11. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear de almas puras, florinhas 

mimosas, perfumando teu santo altar . 
O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coraçào, que eu quisera estar noite e 
dia a teus pés em humilde oração. 
2. Pelas almas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão; dá-lhe todo amor e carinho, 

todo o afeto do meu coração. 
  3. Pelas almas  que não te conhecem, eu quisera, Jesus, só te amar;  e daqueles que de ti 
se esquecem , as loucuras também reparar. 

4. E se um dia, meu  Jesus amado,  meu desejo se realizar, hei de amar-te  por todos aqueles 
que, Jesus, não querem te amar. 

 
 


