
                                                                                                                                                                                                    

                                                               
                                     

 
                            Bebei deste cálice 

                                                                                                                                                                     Música: Original da Beira Baixa 
                                                                 Letra: Padre Alberto Neto 

 
Bebei deste Cálice, comei deste Pão 
                                                                        Bis - Refrão 
Que vos quero dar, a Ressurreição 
 
 
Quem deste Cálice provar, e quem deste Pão comer, pode conhecer a morte, mas nunca pode morrer 
 
Quem espera no Senhor, não há-de esperar em vão, pois só quem confia n’Ele, encontrará Salvação 
                                                         

   

                      Senhor tende piedade III 
                                                                  Música: Pepe Feu 

 
Senhor, tende piedade de nós – Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós – Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós – Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós 
 

 
                                    
                                 Aclamação do Evangelho VII D 

                                        Música: Espiritual negro “Hey Man” 
                                                                                                              

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, é a palavra do Senhor      Bis - Refrão 
 
Eu sou o pão vivo que desci do Céu, diz o Senhor; se alguém comer deste pão viverá eternamente 
 
 

 
                                                                                 Santo IV 
 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus do Universo 
O céu e a terra, proclamam a Vossa glória 

 
 
Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas 
                                                                                     Refrão      
Hossana, Hossana, Hossana, lá nas alturas 

 
 
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor 
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                                                                      Cordeiro de Deus III 
 

                                                                      Música: Pepe Feu 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
 
 

                   É o meu Corpo 
                                                                          Letra: Padre Alberto Neto 

                                                                                                                                              Música: Adaptação Pepe Feu de original francês 
 
É o meu Corpo tomai e comei, é o meu Sangue tomai e bebei        
                                                                                                                 Refrão 
Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor, ó Senhor faz-nos viver no Teu amor     
  
     
Glória ao Pai que nos criou, Glória ao Filho Redentor, Glória ao Espírito da vida, que na Igreja é Amor 
Unidos na caridade comemos do mesmo pão, cada homem é p’ra nós o nosso irmão      
     
Se beberdes deste cálice e comerdes deste pão, o Senhor vos há-de dar o dom da Ressurreição 
Do altar vamos partir ao encontro dos irmãos, levando a Graça de Deus em nossas mãos 
 
 
                                                                           Ao partir do pão 
                                                                                                                                                                       Música: Prof. José Morais 
                                                                                                                                                                                                            Letra: Padre António Figueira 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós 
Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida ? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras tu 
Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 
Ouvimos a tua voz, entre passos de silêncio, sem saber 
Que eras tu em vida, dando força ao nosso caminhar 
Mares de alegria, oh felicidade imensa, de encontrar 
Um Deus que é peregrino, dado aqui em Pão de Eternidade                                 
    
 

                                           Não podemos caminhar 
                                                                                            Letra e Música: Padre J. Espinosa 

Não podemos caminhar, com fome e sem amor    
                                                                                            Refrão 
Dá-nos sempre deste Pão, Teu Corpo e Sangue Senhor   
  
O Pão que Tu nos dás Senhor, em nós faz a união    
Quem comunga deve repartir, amor entre os irmãos   
    
O povo em marcha para Deus, caminha rumo à Paz 
A esperança de chegar a Ti, é conforto na dor 


