
Seqüência de Corpus Christi 
01. Terra exulta de alegria, louva teu Pastor e guia com teus hinos, tua voz! (bis) 
02. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses: Sempre excede o teu louvor! (bis) 
03. Hoje a Igreja te convida: Ao Pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar! (bis) 
04. Este Pão que o mundo o creia! Por Jesus, na santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. (bis) 
05. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração! (bis) 
06. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia, nos recorda a instituição! (bis) 
07. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. (bis) 
08. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo: Foge a noite, chega a luz. (bis) 
09. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. (bis) 
10. Seu preceito conhecemos: Pão e vinho consagramos, para nossa salvação. (bis) 
11. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo: Deve-o crer todo cristão. (bis) 
12. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. (bis) 
13. Pão e vinho, eis o que vemos; Mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. (bis) 
14. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. (bis) 
15. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. (bis) 
16. Um ou mil comunga dele, tanto este quanto aquele: Multiplica-se o Senhor. (bis) 
17. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. (bis) 
18. Pensa bem: igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. (bis) 
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! 
 
 

VAMOS TODOS LOUVAR JUNTOS 
 
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.       Amém 


