
K01- MANÁ, MANÁ (PADRE ZEZINHO) 
 
 
E             B7 
Todos os dias o povo de Deus tinha um pouco de pão. 
 F#m        A  B7 
Era Deus, era Deus quem mandava. 
A       F#m   A 
Ouviu os clamores do povo, mostrou-lhes caminho que é  
F#m   A     F#m  B7 
novo, nem mar, nem deserto, nem nada segurava do povo  
 E            B7 
de Deus. E enquanto ele andava a caminho para a terra  
E    A Am   E B7     E     B7 
prometida. Ate chegar Lá, Deus lhe mandava o maná. 
 
  E   C#m  F#m    B7 
Pão da vida, pão de Deus e pão do povo.  
    F#m     B7      E A E 
Todo dia Deus mandava o pão de novo.  
    Bm  E7  A Am 
Eles tinham o maná todo dia e nós  
  E  B7  E 
também temos a eucaristia. 
 
 
 
K02- MUITO MAIS QUE PÃO- (PE ZEZINHO) 
 
 
G 
Meu Senhor criou um pão que é muito mais 
    D7    G 
Muito mais, muito mais que um simples pão  
G 
Meu Senhor criou um pão que é muito mais 
        D7  G 
Muito mais porque este pão tem Jesus (2 X) 
G7   C    G 
Por isso eu chamo este pão de pão da vida,  
  D (Am)  D  G 
de pão da vida e de pão do céu (2 X) 
 



K03- POUCOS OS OPERÁRIOS- VOCACIONAL 
https://www.youtube.com/watch?v=A6iIzxrnafA 
 
 
  D     G  D    A D 
Ref. Poucos os operários poucos trabalhadores e a  
       A 
fome do povo aumenta, mais e mais.  
Em    A  D   G    D 
És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece 
       Em  A  D   A7 
Põe sangue novo nas veias da tua Igreja. 
 
 
    D    A  Em  A  D 
1.Falta pão porque falta trigo, falta trigo porque não semeiam  
 G  D   E7   A 
E faltam semeadores porque ninguém foi lá fora Chamar  
 D      A   Em  A  D 
Falta fé porque não se ouve, não se ouve porque não se fala  
    G     D   E7    A     D 
E falta este jeito novo de levar luz e de profetizar. 
 
 
    D    A  Em  A  D 
2.Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala.  
 G  D   E7   A 
Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. 
 D      A   Em  A  D 
Falta luz porque não se acende, não se acende porque faltam  
  G   D  E7    A     D 
sonhos. E falta este jeito novo de levar luz e falar de Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K04-  ESTÁS ENTRE NÓS 
http://www.cifraclub.com.br/catolica/estas-entre-nos-tu-es-minha-vida/ 
 
Dm  Bb C  F        A7 
Tu és minha vida outro Deus não há 
Dm    Bb  C    F 
Tu és minha estrada a minha verdade 
Gm  C7 F   Dm 
Em Tua palavra eu caminharei 
Bb  C7  F  A7 
Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres 
Gm  C7  F   Dm 
Já não sentirei temor pois estás aqui 
Bb  C    Dm   A7 
Tu estás no meio de nós. 
 
 

Dm          Bb/D C/E            F    C/E 
Creio em Ti Senhor, vindo de Maria 
Dm            Bb    C   C/E    F    D/F# 
Filho eterno e santo, homem como nós 
Gm       C     F   C/E   Dm 
Tu morreste por amor, vivo estás em nós 
Bb          C/Bb         F/A    Eº   D     D/F# 
Unidade Trina com o Espírito e o Pai 
Gm7          C    F          C/E   Dm 
E um dia eu bem sei Tu retornarás  
Bb           C   Am  D 
E abrirás o Reino do Céu 
 
 
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 nos conduzes a uma fé 
E por mil estradas onde andarmos nós 
Qual semente nos levará.  



K05-  VEJAM EU ANDEI PELAS VILAS 
https://www.youtube.com/watch?v=35qsImX-9Mg 
 
 C    Am    Dm 
1.Vejam, eu andei pelas vilas. Apontei as saídas como o Pai  
 G  E       Am 
me pediu.Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as  
Dm  G7    C  Gm 
feridas como nunca se viu. 
 
C7   F   G    Em   Am 
Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz,  
  Dm   G   F   C      C7 
fala Senhor na nossa voz, em nossa vida. Nosso  
 F   G        Em    Am 
caminho então conduz, queremos ser assim.  
  Dm    G7   C 
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 do meu pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não  
quis ser escravo, de um poder que retrai. 
 
4.vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o  
pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que  
temem o novo, qual perigo sem fim. 
 
5.vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu  
pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero  
oprimidos, quero um povo de irmãos. 
 
 
 C    Am    Dm 
6.vejam, procurei ser bem claro: o meu reino é diverso,  
  G  E       Am 
não precisa de rei.Tronos, outro jeito mais raro de juntar o  
Dm   G7    C  Gm 
disperso o meu pai tem por lei. 



7. vejam, do meu pai a vontade eu cumpri passo a passo,  
foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, mesmo  
frente ao fracasso, eu mantive o meu sim. 
 
8. vejam, fui alem das fronteiras, espalhei boa-nova, todos  
os filhos de Deus. Vida, não se deixe nas beiras quem  
quiser maior prova, venha ser um dos meus. 
 
 
 
K06-  ORACAO DE SÃO FRANCISCO 
https://www.youtube.com/watch?v=M37dqfVV0_M 
 
 
D    Bm          G E7      A  G A 
Cristo, quero ser instrumento, de tua paz e teu infinito amor.  
D    Bm    G 
Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia,  
E7   A A7 
que eu leve o amor. 
 
G    A     F#m 
Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde  
     G       A   A7      D 
houver a discórdia, que eu leve a união, e tua paz... 
 
 
Onde encontrar um irmão, a chorar de tristeza,  
sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração,  
semear alegria, pra florir gratidão. 
 
 
Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar,  
e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar,  
trabalhar na conquista e vitoria da paz. 
 
 
Mesmo que haja um so coração, que duvida do bem,  
do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar,  
a palavra que traz a clareza da Fe. 
 
 
Onde houver erro senhor, que eu leve a verdade,  
fruto de tua paz. Onde encontrar desespero,  
que eu leve a esperança do teu nome Jesus. 
 



K07-  PÃO DA VIDA 
http://www.vagalume.com.br/musicas-catolicas/pao-da-vida.html 

 
G    D\F#   C    G 
Na comunhão, Jesus se dá no pão.  
 C  G  F  D 
O cordeiro imolado é refeição.  
G    D\F#  C   G 
Nosso alimento, de amor e salvação,  
 C      G    F  D 
em torno deste altar, somos irmãos... 
     G   C     G      C   D 
O pão da vida és tu Jesus, o pão do céu.  
 G   C   G 
O caminho a verdade, via de amor,  
  D    G 
dom de Deus...Nosso redentor. 
 
Toma e come, isto é o meu corpo,  
que do trigo se faz pão, é refeição.  
Na eucaristia, o vinho se torna sangue,  
verdadeira bebida, nossa alegria... 
 
 
 
K08-  ESTE PAO QUE A CHAMA EUCARISTIA 
https://www.cifraclub.com.br/padre-zezinho/1284235/letra/ 
 
 
E 
Este pão, que a gente chama: eucaristia, É lembrança de  
   B7 
uma ceia sem igual. Quem partiu aquele pão naquele  
 
dia, Partiu o pão, Partiu o pão, Partiu o pão, E dentro dele  
 
achou o céu, Achou o céu, Achou o céu. 
E            E7 
Este pão, que a gente chama: eucaristia, No deserto desta 
  A           E       A 
vida é o novo maná. Quem tem fome de justiça e de luz, 
 E   B7       E 
Aproxime-se da mesa de Jesus! 
 



K09- O CORPO QUE ERA DELE. 
https://www.youtube.com/watch?v=bIw9EvlJKpk 
 
D     Bm  Em  A7 
O corpo que era Dele, eu comerei agora,  
 Em       A7    D A7 
o sangue que era Dele meu será. 
 D  Bm  Em 
A vida que era Dele, eu viverei  
A7  Em       A7  D    A7 
agora. O sonho que era Dele meu será. 
  D   Bm    G 

1. A farinha molhada na água é o pão,  
D    Bm    Em   A7 

a farinha molhada na Fé é Jesus,  
 D    Bm  Em 
eis o sonho que o mundo no quis entender.  
      A7       D 
Quem não comer, não viverá... 
 

2. Muita uva amassada no pé, é o vinho.  
Muita uva amassada na Fe, é Jesus.  
Eis o sonho que o mundo não quis entender,  
quem não beber, não viverá. 
 
 
 
K10- EU NÃO SOU DIGNO- PE ZEZINHO 
http://www.cifraclub.com.br/padre-zezinho/eu-nao-sou-digno/ 
 
 

G                Am7                  D7 
Eu não sou digno, ó meu Senhor. 
                    G                 Am7                D7 
Eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. 
                G                          G7                C     Cm 
Na minha casa, porque és tão Santo e eu pecador. 
                     G       Em   Am    D7   G 
Eu nem me atrevo até pedir este favor 
Eu não sou digna, ó meu Senhor. 
Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor. 
Na minha casa. Meu coração é tão pecador 
que nem me atrevo a te pedir este favor 
                  D7             G                        D                  
Mas se disseres uma palavra, a minha casa se  
Am7      D7(9)    G 
transfor.....ma........rá 
             D7             G      E7        Am             D7      G 
Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. 



K11-  VEM, EU MOSTRAREI. 
https://www.youtube.com/watch?v=IBK5P8oup_g 
 
 
E   C#m    F#m   B7 
Vem, eu mostrarei, que meu caminho te leva ao Pai 
E   C#m    F#m   B7 
Guiarei, os passos teus, e junto a Ti hei de seguir. 
E   C#m    F#m   B7 
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim,  
E   C#m    F#m   B7 
de onde vim, pra onde vou: por onde iras, irei também... 
E C#m     F#m   B7 
La...lalaia... lalaia... lalaia... 
 
 
Vê, eu te direi o que ainda estás a procurar,  
a verdade é como o sol, invadirá teu coração. 
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser.  
Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz, verei a luz... 
La...lalaia... lalaia... lalaia... 
 
 
Vem eu te farei da minha vida participar.  
Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. 
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim,  
eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós... 
La...lalaia... lalaia... lalaia... 
 
 
Vê, que a terra espera, quem posso e queira realizar, como  
amor a construção, de um mundo novo mundo melhor. 
Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos  
nós e teu amor, vai construir enfim a paz... 
La...lalaia... lalaia... lalaia... 
 
 
 
 
 
 
 
 



K12-  DESAMARREM AS SANDÁLIAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=c8HffOVhFrU 
 
 
G  C  G C   Am 
Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada,  
D     C      G 
pra confirmar teu amor, faz de nos tua morada.  
     C    G   C      Am 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada,  
D      C         G   D7 
faz-nos seguir teu caminho, sempre a trilhar tua estrada. 
 
 
G         Am   E7 
Desamarrem as sandálias e descansem,  
 Am   D    G  D7 
este chão é terra santa, irmãos meus.  
  G        Am 
Venham orem, comem, cantem, venham todos,  
 G    Em  Am   D     G 
e renovem a esperança no Senhor. 
 
 
 
O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo,  
 
nessa trindade um só ser, que pede a nós sermos santo,  
 
dá-nos Jesus teu poder, de se doar sem medida,  
 
deixa que compreendamos, que este é o sentido da vida. 
 
 
 
Ao virmos te receber, nós te pedimos ó Cristo:  
 
faze vibrar nosso ser, vindo ao encontro ao Pai Santo.  
 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face.  
 
Faze que o coração sinta, a força da caridade. 
 



K13- CORPO E SANGUE 
https://www.letras.mus.br/ministerio-haguideni/1051600/ 
 
C                      G/B                           F                        C 
     Quero ver você chegar  e me transformar por dentro 
Dm                            F                                  C                    G7 
      Quero ver teu corpo e sangue balançar meu ser 
 C                        G/B                              Am                    Em 
      Quero ver você me olhar  e meu fardo então pesar 
Dm                                  F                                G7                   C      
      Pra escutar que te amo Deus,  e não quero mais chorar 
  C                      G/B                        F                         C 
     Quero ver você falar, sussurrar bem manso e lento 
 Dm                        F                     C                     G7 
       E depois te convidar a morar em mim 
   C                            G/B                          Am                 Em 
       Quero pois me levantar  e minha vida te entregar 
 Dm                               F                             G7                     C         

Sim, eu sinto o teu amor   que teu sangue derramou 
 
 

    Gm  C7  F            G             Am              F           G    C 
           Teu corpo  é  luz    teu sangue  traduz 
                       F        Fm        C         Gm  C7   F 
           Comunhão é  . . . JESUS  

                            G             Am             F           G    C 
           Teu corpo  é  luz    teu sangue  traduz 
                       F        Fm        C            
           Comunhão é  . . . JESUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K14- A BARCA 
https://www.youtube.com/watch?v=Ttfn90gJjVk 

 
C      G                        C  C7 
Tu,      te abeiraste da praia, 
       F     Dm7                 G    
 não buscaste nem sábios nem ricos. 
            C    G           C         C7 
Somente queres que eu te siga 
 
 
   F          G7                      C          Am 
Senhor, Tu me olhaste nos olhos, 
     Dm    G7                   C   C7 
a sorrir, pronunciaste meu nome, 
         F   G                    C   Am 
lá na praia, eu larguei o meu barco, 
         Dm  G7               C      G7 
 junto a Ti, buscarei outro mar. 
 
 
Tu,      sabes bem que em meu barco 
eu não tenho nem ouro e nem espadas, 
somente redes e o meu trabalho.          
 
 
Tu,      minhas mãos solicitas, 
meu cansaço que a outros descanse, 
amor que almejas, seguir te amando. 
 
 
Tu,      pescador de outros lagos, 
Ânsia eterna de almas que esperam, 
Bondoso amigo que assim me chamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K15-  O MEU REINO TEM MUITO A DIZER 
https://www.youtube.com/watch?v=zDIIzEtyAkk 
 
 
    G    Em 
O meu  Reino  tem  muito  a  dizer   
    Bm       C 
não  se  faz  como  quem  procurou      
 G    A7   D 
Aumentar os celeiros bem mais e sorrir!  
    G    Em 
Insensato,  que  vale  tais  bens,  
    Bm    C 
Se hoje mesmo terás o teu fim?  
 G    D    G     G7 
Que  tesouros  tu  tens  pra  levar  além? 
 
 
C   G   Em    Am     D   G    G7 
Sim, Senhor, nossas mãos  vão plantar o teu Reino!  
C    G        E     Am  D7   G 
O teu  Pão  vai   nos   dar     teu   vigor,   tua   paz! 
 
 
O meu  Reino  se   faz   bem   assim: se   uma   ceia  quiseres   
propor,  Não convides amigos, irmãos e outros mais. /  
Sai à rua, à procura de quem Não puder compensa te dar, / 
que o teu  gesto  lembrado  será  por  Deus! 
 
 
O meu Reino, quem vai compreender? Não se perde na pressa  que  
tem Sacerdote e levita que vão sem cuidar. /   
Mas se mostra em quem não se contém Se aproxima e procura o 
melhor / para o irmão agredido que  viu  no chão! 
 
 
O meu Reino não  pode  aceitar quem  se  julga  maior  que  os  
demais. Por cumprir os preceitos da lei, um a um. /  
A humildade de quem vai além E se empenha e procura o perdão, /  
é  o  terreno  onde  pode  brotar  a  paz. 
 
 
O meu  Reino  é  um  apelo  que  vem  /  transformar  as  razões  de  
viver.  Que te faz desatar tantos nós que ainda tens. /  
Dizer sim  é  saberes  repor Tudo quanto  prejuízo  causou,  /   
dar  as  mãos,  repartir,  acolher,  servir! 
 
 
 
 



K16- QUANDO TEU PAI REVELOU (missa N. Senhora) 
https://www.youtube.com/watch?v=eC9U6IjrChg 
 
 G           B7 C   D 
Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do espírito  
 G  Em  Am      D7    G  D Em A7 
conceberia. A ti Jesus ela não hesitou logo em responder: faça-se em  
        D G 
mim pobre serva o que Deus aprouver. Hoje imitando Maria que é 

B7    C    D       G Em   Am 
 imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia 
  D7     G   D  Em  A7 
 de fé, de esperança, e de amor, dizer sim a Deus, eis aqui os teus  
D7  G   C   G   D 
servos Senhor! 
 

   Em   B7       C      G      C 
Que a graça de Deus, cresça em nós sem cessar! E de ti nosso  
B7     Em        D7  G  Em  D7  
Pai, vem o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar, Cristo 
     G 
em nós. 
 
 
 
Por um decreto do pai ela foi escolhida, para gerar-te ó Senhor que é  
 
origem da vida. Cheio do Espírito Santo no corpo e no coração, foi 
 
 quem melhor cooperou com a tua missão, na comunhão recebemos  
 
o Espírito Santo, e vem contigo Jesus o teu pai sacrossanto. Vamos  
 
agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos Senhor! 
 
 
 
 
No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida  
 
um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir,  
 
quando morrias na cruz tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja  
 
quer ser nosso auxilio, reproduzir no cristão as feições de teu filho,  
 
como ela fez em caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus  
 
servos Senhor! 
 



K17-  O PÃO DO CÉU – GEN ROSSO 
https://www.youtube.com/watch?v=8JpRBcBVRw4 
 
C  Em F  C 
O pão do céu, és tu Jesus,  
Am  Dm  F   G    C 
via de amor nos transformas em ti. 
 
F   Dm  G  Em  F   C 
Não tu não deixaste fria a terra, tu permaneceste entre nós,  
 F  C Am  G Am  G  Em 
nos alimenta de ti, és o pão da vida, inflamas com o teu amor,  
G  F   C 
toda a humanidade. 
 
Sim, trouxeste o céu sobre esta terra.Tu permaneceste entre 
nós e nos leva contigo a tua casa, onde estaremos junto a ti,  
toda a humanidade. 
 
Não a morte não pode nos causar medo tu permaneceste entre  
nós e quem vive de ti, vive para sempre. Deus entre nós, deus  
para nós, deus em meio a nós. 
 
 
 
K18-  AONDE IREMOS NÓS – AGNUS DEI 
http://www.cifraclub.com.br/agnus-dei/aonde-iremos-nos/ 
 
C     Em  Am         Em     F   C    G  G7 
Esta é a ceia do Pai, vinde todos tomai, o alimento eterno.  
C    Em        Am       Em    F  C    G C (Bb C7) 
Hoje desejo saciar vossa fome de paz, acolhei-me no coração.  
 
F   G E   Am Dm 
Aonde iremos nós, aonde iremos nós? Tu tens palavras de  
G7  C C7  F   G E    Am  Dm 
vida e amor. Aonde iremos nós, somos todos seus, tu és o  
 G     G7  C 
verdadeiro Santo de Deus. 
 
Toda verdade falei, feito pao eu deixei o meu corpo na mesa.  
Hoje desejo estar outra vez entre voz, acolhei-me no coracao. 
 
Meu sangue deixei ficar, feito vinho no altar, quem beber tem a  
vida. Hoje desejo unir todos vos vinde a mim, acolhei-me no 
coracao. 
 



K19 EU SOU O PÃO DA VIDA 
http://www.vagalume.com.br/musicas-catolicas/eu-sou-o-pao-do-ceu.html 
 
C9  G   Am      F     Dm 
Eu sou o pao da vida, o pão do céu, eu sou o rei dos reis, o  
 G F    G  Em  Am  F 
salvador. Eu sou o cristo, o Filho de Deus vivo, me dei por  
Dm     G G7 
vós só por amor. 
 
C9   G    F    G C   G 
Este é meu corpo, tomai e comei, este é meu sangue  
F  G  Am      Em   F 
tomai e bebei, revesti-vos de minha força estejais em  
C    Dm  G   C 
mim, eis que estou convosco até o fim. 
 
 
C9          G/B   Am7        Am7/G  F  C/E 
Eu venci o mundo vos livrei do     mal 
 Dm               C/E    F          G 
Tomei vossos pecados deixei lá na cruz 
 F      G/F  Em             Am    Am/G 
Vos livrei, da morte tomei vossa dor 
 Dm          C/E   F            G 
Venha tenha co--ragem eu sou o Senhor 
 
C9          G/B   F       G   G/B 
Este é Meu corpo,tomai e comei 
C9          G/B    F       G   G#° 
Este é Meu sangue,tomai e bebei 
      Am7             Em7 
Revesti-vos de minha força 
F            C   Dm7            G           C9    F#/G# 
Estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K20- MARIA DA EUCARISTIA (Missa Nossa Senhora) 
https://www.youtube.com/watch?v=G0Pzf7aUtAc 
 
G          Am         D 
Quão grande graça após uma consagração, feita por Pedro, por  
G       Em        C 
Tiago, por João. A mãe que alimentou Jesus em seu ser,  
 D      G 
comunga agora o Deus-comunhão. 
 
G      C  D    G 
Quanta alegria de Maria, receber Jesus na eucaristia.  
     C    D 
O corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem  
      G 
primeiro o comungou. 
 
Eu imagino que naquela refeicao, estava junto aquele que  
sempre o seguiu. A mae que deu a luz o cristo meu senhor,  
comeu do pao que o filho serviu. 
Quanta alegria de maria que gerou, o deus que em ventre  
um dia alimentou, ser novamente sua morada, por isso és  
bendita e agraciada. 
 
 
 
K21 PACTO DE ESPERANÇA- Adriana Arydes 
http://www.cifraclub.com.br/adriana/pacto-de-esperanca/ 
 
 Em    Am  Dm  F   
Me supreende Senhor, achar-te tao pequeno em um 
    G      Em  Am     Bb   E   
humilde pão, que minha boca pode triturar, e poder sentir  
D#    D     F 
dentro de mim, um amigo de verdade. 
Me supreende Senhor, que sendo tu maior possas ai estar,  
demonstrando o quanto humilde és, demonstrando quanto  
és capaz de amar. 
 C  Am Dm   F  G 
Me alegra Senhor, saber que sou chamado a tua  
Em   Am  F           Em Am 
celebração. Sentar-me a tua mesa, e de coração,  
G#    Bb    C Am G# 
selar contigo um pacto de esperança, de levar aos  
  Bb  C   Am       Dm  F   
outros o teu pao da vida, e alegrar o coração que  
G  C 
triste está.   



K22- CANTAR A BELEZA DA VIDA 
http://www.cifraclub.com.br/vida-reluz/cantar-beleza-da-vida/ 
 
 
 D    A7   Bm    F#m 
1.Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. 
 G  A7    D E7    
Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do  
A 
mal. 
 D       A  Bm 
Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no  
F#m  G  A7 D   Bm   E7    A7 
vinho e a força do Espírito San-to unindo Teu povo a  
 D 
caminho. 
 
 
2.Falar do Teu Filho às nações, vivendo como Ele viveu. 
 
Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é  
 
Teu. 
 
 
3.Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. 
 
Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. 
 
 
Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos,  
aos pobres. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossas  
forças redobres. 
 
 
Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como luz. 
Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossos passos 
conduz. 
 
 
Andar os caminhos do mundo, plantando Teu Reino de paz. 
Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. 
 



K23-  CRISTO PÃO 
https://www.youtube.com/watch?v=o5Y5KXROdRo 

 
 
D      A Bm  F#m  G 
Vim de longe de outras terras, pelo espírito enviado, pelo cristo  
 D E   A 
separado, proclamar a salvação. 
 
Bm    F#m   Bm    F#m Bm    F#m 
Cristo-pão, vem me sustentar, sua palavra é vida,  
  G A D 
para a vida iluminar. 
 
Esquecido do passado, vivo em Cristo meu presente, e me lanço 
para frente, para o reino construir. 
 
 
Para o fraco sem defesa, para o pobre injustiçado, e o inocente 
acorrentado, anuncio libertação. 
 
 
Pelo mundo sem fronteiras, continuo minha viagem, sou de 
cristo a nova imagem, sou de Cristo o coração. 
 
 
Vou correndo ate que o reino, seja a todos proclamado, e o 
homem libertado, reconheça o Deus-amor. 
 
 
Mas nao lembro os sofrimentos, os açoites que ganhei, os  
insultos que levei, por amor ao meu irmão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K24-  A EUCARISTIA FAZ A IGREJA 
https://www.youtube.com/watch?v=KMVh1bMU_Ag 

 
 F   Bb    C7   F 
Bem-vindos a mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição  
      Bb    C7   F 
É Cristo a forte comida, o pão que da vida, o amor comunhão. 
 
F     Bb  C7   F   Am 
Vinde irmãos adorar, vinde adorar o Senhor, a  
   Dm  G7   C7            (F) 
eucaristia nos faz igreja comunidade de amor. (2x) 
 
A vida é um dom precioso, do Pai tao bondoso, total doação, na  
mesa nao falte comida, que o pao seja vida, pra todo irmão. 
 
Ha gente morrendo de fome, sofrendo sem nome, sem terra e  
sem lar. Nao é da vontade de Deus, pois Jesus filho seu, quis 
por nós se doar. 
 
Partimos o unico pão, no altar refeição, ó mistério de amor.  
Nós somos sinais de unidade, na fé, na verdade, conosco ó  
Senhor. 
 
No longo caminho que temos, o pão que comemos nos  
sustentará. É cristo o ao repartido, que o povo sofrido vem  
alimentar. 
 
Queremos servir a igreja, na plena certeza de nossa missão.  
Vivendo a eucaristia, o pão da alegria, e da libertação. 
 
 
K25- JESUS TU ÉS MISERICORDIA – PESC.KIDS 
 
D   A\C#      Bm  Em  G 
Jesus, tu és misericórdia, se dando nesse vinho e nesse  
A D A\C#      Bm   G Gm 
pão. Ó Jesus, me rendo a ti e entrego meu coração... 
D         A         D 
hoje, eu sei, eu sei o que quero. (2x) 
A  D  A\C#m  Em  D\F# 
Quero te seguir, restaura minha vida, cura meu interior,  
 Em    D     A     D  
quero te amar, te adorar e te cantar louvores, quero viver  
   D7  G Gm  D A 
eternamente, sob a tua direção... Senhor, tu és meu  
A7  D 
salvador, te amo! 



K26-  TODO AQUELE QUE COMER 
https://www.youtube.com/watch?v=98xVuWyC6hk 

 
C G7  C  C7     F        G 

1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo  
   C  Am  D7   G 
aquele que beber do meu sangue derramado, e crê nas minhas  
C C7      F G7       C   Am 
palavras que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e  
Dm     G7    C 
nem sede em sua lida. 
 
C7          F     G7 
EIS QUE SOU O PÃO DA VIDA, EIS QUE SOU O PÃO DO  
C     Am    Dm       C 
CÉU; FAÇO-ME VOSSA COMIDA, EU SOU MAIS QUE  
 G C 
LEITE E MEL. 
 
 
2. O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes alimentos do  
 
fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento. Do aflito é  
 
consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído,  
 
rocha viva e proteção. 
 
 
3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade, sou a paz e  
 
a luz do mundo, sou a própria liberdade. Sou a Palavra do Pai  
 
que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde  
 
estou. 
 
 
4. Eu sou a Palavra viva que sai da boca de Deus, sou a  
 
lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. Sou o rio,  
 
eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a  
 
fonte, fogo que não se apaga. 
 



K27-  UM SO CORAÇÃO – ANJOS DE RESGATE. 
https://www.youtube.com/watch?v=aprLjZr7aiQ 
 
 
G         D9/G       Em   Em/D 
Ao Abrir Meus Olhos No Altar 
      G      D/G        Em           D 
Vi O Cálice Sagrado Com O Sangue De Jesus 
Bm7          C7+         G   G/B   C9/G 
E De Dentro Desse Mesmo Cálice Subia 
 Am7       Am7/G   D4  D  C/E  D/F# 
Majestosa  A  Eucaristia 
 
G          D9/G        Em    Em/D 
Em Tua Presença Eu Me Sinto 
       G       D/G    G   D/F#   Em  D 
Um Mendigo Sentado À Me..sa   de Um Rei 
Bm7        C7+        G       Am7  G/B  C 
E Sem Ter Como Pagar Tamanha Re..feição 
    Am7         Am7/G    D4  D 
Só Posso Dar-Te Eterna Gratidão 
 
   Am7                   D4  Bm7  Em7 
O Cálice E A Hóstia Eram Um 
     Am7          Am7/G     D4     D  D4  D 
Meu Desejo Também Era Com Eles Ser Um 
 
        G      C9          D    D4  D4/9 
Ser Um Só Coração, Meu Senhor! 
         G/B        C9        D4  D4/9 
O Mesmo Sangue Nas Veias, Senhor! 
            G      G/B      C   C9  G/B  Am7 
E Estando Unido a  Ti, Esquecer-Me  De   Mim 
    D4                  D            G 
Concedei Que Eu Fique Eternamente Assim 
 
G9  D/G  G9  D/G 
 
G        D/G           Em  Em/D 
Em Tua Presença Eu Me Sinto 
    G       D/G    G  D/F#    Em    D 
Um Mendigo Sentado À Me..sa  de Um Rei 
Bm7        C7+        G       Am7  G/B  C 
E Sem Ter Como Pagar Tamanha Re..feição 
    Am7         Am7/G    D4  D 
Só Posso Dar-Te Eterna Gratidão 



 
   Am7                   D4  Bm7  Em7 
O Cálice E A Hóstia Eram Um 
     Am7          Am7/G   D4       D  D4  D 
Meu Desejo Também Era Com Eles Ser Um 
 
        G      C           D    D4  D 
Ser Um Só Coração, Meu Senhor! 
         G/B        C         D4  D 
O Mesmo Sangue Nas Veias, Senhor! 
     G           C         D 
Tua Carne Em Minha Carne, Senhor 
       G             C          D 
O Teu Sangue Em Meu Sangue, Senhor 
             G     G/B        C C9  G/B  Am7 
E Estando Unido a  Ti, Esquecer-Me  De   Mim 
    D4                  D            Em7/9  C9   Em7/9  C9 
Concedei Que Eu Fique Eternamente Assim 
 
 
K28-  NESTA MESA SOU MAIS LIVRE – Pe ZEZINHO 
http://www.vagalume.com.br/padre-zezinho/nesta-mesa-sou-mais-livre.html 
 
D        A       D 
Amor e paz eu procurei, Mas muitas vezes me enganei 
       A     D Bm 
Confesso até que eu duvidei, De encontrar libertação 
     Em  A    D Bm 
Mas finalmente eu me acheguei,À tua mesa de perdão 
      Em  A      D 
E encontrei a quem busquei,Quem faz feliz meu coração 
 

A     D   A 
Tua palavra, Teu corpo e sangue, O Teu amor 
    D       A   D 
sustenta a minha fé, Venho pedir, fica comigo 
   A    D 
Que eu vou contigo,Jesus de Nazaré. 
 
 
Felicidade eu procurei, Seguindo a voz do coração 
Mas no caminho eu me afobei, E magoei meu próprio irmão 
Eu finalmente me acheguei, À Tua mesa de perdão 
E encontrei a quem busquei,Quem faz feliz meu coração  
 



K29-  TEM GOSTO DE DEUS- PE ZEZINHO 
https://www.youtube.com/watch?v=LaCfeGAE4Ko 
 
D   G    Em     A 
Tem gosto de Deus, O pão que a gente parte e reparte. 
D   G    Em    A 
Tem gosto de céu, O pão que se ganhou com suor. 
D   G    Em     A  Dm 
Tem gosto de paz, O pão que o povo não desperdiçou. 
 
   A7    Dm 
Tiveste pena do povo mandaste dar de comer,  
    A7    Dm 
Alguém falou que era pouco tu nem, Quiseste saber.  
D7   Gm     Dm 
mandaste o povo sentar,Mandaste alguém começar,  
  A7  Dm  A7 Dm 
alguém te Obedeceu foi milagre, foi  milagre, o  
Gm    A7     Dm 
milagre Aconteceu!... 
 
 
Tem gosto de amor, O pão que a gente come lá em casa. 
Tem gosto de fé, O pão que a gente come no altar. 
Tem gosto de luz, O pão e o vinho que me dão jesus! 
 
 
Tem gosto de dor, O pão que vale mais que o salário. 
Tem gosto de mel, O pão que o meu trabalho ganhou. 
Tem gosto de fel, O grão de trigo que o país perdeu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K30-  PÃO DOS ANJOS- PE ZEZINHO 
 
 
Pão dos anjos, Pão dos homens, Pão daquele que procura 
 
Deus, Semeado, Recolhido, Fruto do suor dos meus irmãos 
 
 
Pão do tempo e da eternidade, Pão da paz e pão da 
 
religião, Pão de Deus e Pão dos homens, Corpo e  
 
sangue do mais santo dos irmãos 
 
 
Pão dos anjos, Pão dos homens, Pão daquele que procura 
Deus, Esmagado, Repartido, Fruto da justiça de um irmão 
 
Pão do amor e pão da igualdade, Da justiça e da 
Libertação Pão de Deus e pão dos Homens, Corpo e  
sangue do mais puro dos irmãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K31 PRESENÇA REAL- IR CUSTODIA 
https://www.youtube.com/watch?v=t24wgEC6msk 
http://www.diocesedeapucarana.com.br/userfiles/13_Presenca%20real.pdf 
 
 
          D     A7           G     D                             
1. Eu sou o pão do amor vivo /    
      A7              D  A7 
Que desceu do céu 
D            A7       G                                              
 Não morrerá jamais/  
                    D           A7                D A7 D 
Quem dele comer/   Pois terá a vida eterna 
D                 A      A7                 D           
 Presença real,/ Não é mais pão 
                           G                                                      
 É o corpo de Jesus  
                                                A 
Que se entregou por nós na cruz 
A7                  D  
É presença real 
 
 

D                A         A7                 D                           
Presença real,/ Não é mais vinho/  
                              G 
É o sangue do Senhor 

                                       A  A7                   D A7 
É o mandamento do amor/ É presença real  

 
2. Meu corpo e também meu sangue é isto/   Que é dado 
por vós. E será perdão/ Para todo o pecado/  
Eis a nova aliança 
 
 
3. E aquele que vem a mim livre/  
Também vai ao Pai. E viverá feliz/  
No Espírito Santo/ No projeto de Deus 
 
 
4. Viver no amor e na paz de Cristo/    
É a nossa missão. Não temerá jamais/ Quem a vida doar/   
 Em favor dos irmãos 



K32- MILAGRE DE AMOR - Juliana de Paula 
https://www.cifraclub.com.br/juliana-de-paula/milagre-de-amor/ 

C            G/B            Am 
Que bom te receber no meu coração  
   Am/G                     F 
te tocar, ter-te em minhas mãos 
      C/E         Dm          Gsus 
com carinho te acolher e contigo ser um só 
      C           G/B         Am 
 Ter contigo uma perfeita comunhão   
        Am/G             F 
Corpo e sangue, vinho e pão  
            C/E Dm            G 
Milagre de Amor,         fonte de vida   
  
        F        G/F          F             G/F 
Ó meu Jesus Eucaristia, eu te recebo em comunhão  
          F             C/E 
pois mesmo sem que eu mereça 
            Dm             Gsus 
vens fazer morada no meu coração  
       F         G/F 
Eu te adoro meu Jesus 
       Em               Am 
doce mistério no meu coração 
          F                   C/E 
Como um Deus tão grande e soberano se faz   
     Dm             Gsus           C 
pequeno um pedaço de pão. Só por amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K33 VERBUM PANIS - Ministerio Amor e Adoração 
https://www.cifraclub.com.br/ministerio-amor-e-adoracao/verbum-panis/ 

 
 
C#m7         B/C# 
Desde o princípio 
      C#m7        B/C#      C#m7        B/C# 
Antes mesmo que a terra começasse a existir 
C#m7       B/C#        C#m7 B/C# C#m7 B/C# 
O Verbo estava junto a Deus 
C#m7     B/C# 
Veio no mundo 
      C#m7      B/C#          C#m7          B/C# 
E pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou 
C#m7       B/D#      C#m7 B/D# 
Todo a si mesmo como pão 
 C#m7         B/D#    E9 
 Verbum caro factum est 
  E9         B/D#    C#m7 
 Verbum panis factum est 
 C#m7        B/D#  E9 
 Verbum caro factum est 
 E9           B/D#  A7+ B4 B 
 Verbum panis factum est 
 
E   B/D#         C#m7          B9 
E aqui partes o teu pão em meio a nós 
      A7+           E/G#  F#m7          B4   B/D# 
Todo aquele que comer     não terá mais fo...me 
   E   B/D#      C#m7             G#m7 
E aqui vive tua igreja em torno a ti 
     A7+         E/G#  F#m7     B4 B 
Onde se encontrará     a morada eterna 
 C#m7         B/D#    E9 
 Verbum caro factum est 
  E9         B/D#    C#m7 
 Verbum panis factum est 
 C#m7        B/D#  E9 
 Verbum caro factum est 
 E9           B9 
 Verbum panis  
Desde o princípio 
Quando o universo foi criado da escuridão 
O Verbo estava junto a Deus 
Veio no mundo 
Rico em misericórdia Deus mandou o filho seu 
Todo a si mesmo como pão 



K34- O MEU CORPO E MEU SANGUE VOS DOU 
https://www.youtube.com/watch?v=G0NbxnaSzNY 
 
 
 C                  Em        Am         
O meu corpo e o meu sangue vos dou,    
 Dm  D         G 
o pão vivo maná da  aliança 
     C          Em          Am              Dm           G           
A serviço da vida do povo,  que caminha na luz da  
 C 
esperança 
 
 
   Am          Em             Am      
Irmãos agradeçamos ao Senhor 
   F             D             G 
Louvando demos graças ao seu nome 
  Am          Em               Am   
É ele que nos dá o pão do céu 
    F             G         C    G7 
Pão vivo que sacia toda fome 
 
 
É ele que educa sua igreja 
Guiando-a por caminhos sempre novos 
E a crus que é loucura para muitos 
É sinal de amor e graça para os povos 
 
 
E chama a todos nós seu povo amado 
A sermos educados na irmandade 
Fazendo experiência que liberta 
Da vida construída em igualdade 
 
 
Senhor uni em cristo o vosso povo 
Lembrai-vos de que sois misericórdia 
Fazei-nos construir um mundo novo 
Na paz e na justiça e na concórdia 
 
 
 
 



K35- POR ESSA PAZ   
https://www.cifraclub.com.br/catolicas/por-esta-paz/ 

 
 
            C               Am          Em 
1. Por esta paz que a juventude tanto quer. 
         F              Dm           G 
Pela alegria que as crianças têm à mão, 
            C           Am             Em 
eu rendo graças ao meu Pai que se compraz 
               F            G7            C       C7 
e assim me pede para abrir meu coração. 
 
           F                 G7               Em             Am 
Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que 
vos dou. 
          F             G7            C     C7 
O pão da vida sou eu mesmo em refeição!  
          F                G7             Em 
Pai de bondade, Deus do amor e do universo, 
       Am               F         G7        C 
sustentai os que se doam por um mundo irmão. 
 
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, 
pelo suor dos que mais lutam pelo pão, 
eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, 
que assim me pede para abrir meu coração. 
   
       
3. Pelos que sabem enxergar um pouco além, 
e assim repartem a esperança, com razão, 
eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê, 
e assim, me pede para abrir meu coração. 
 
4. Pelos que choram mas não perdem sua fé,  
pelos humildes que praticam o perdão,  
e eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir,  
e assim me pede para abrir meu coração. 
 
5. Pelos pequenos que só sabem confiar,  
pelos que sabem dizer Sim e dizer Não.  
Eu rendo graças, que o meu Pai tudo sustém  
e assim me pede para abrir meu coração. 
 



K36 – EUCARISTIA 
https://www.youtube.com/watch?v=_cvB-eG602w 

 
 
    F                    Gm          C7                F 
1. Quando teu Filho contigo vier, pra festa da vida fazer: 
  Dm            Gm          C7                   F 
ensina- nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
 Bb       F       C7                         F 
Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor! 
 Bb  C7       F   Dm  Gm      C7         F 
A Eucaris___ti___a  é teu milagre de amor! 
 
2. Quando o vinho do amor nos faltar, e a gente ao irmão se 
fechar: ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
3. Quando na mesa do nosso irmão, faltar água, vida e pão: 
ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
4. Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem voz: 
ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
5. Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça o 
lugar: ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
6. Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão pra ter 
mais: ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
7. Quando a tristeza invadir nosso ser, e a vida o sentido 
perder: ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
8. Quando é difícil ser bom e ter fé, na força e poder que Deus 
é: ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K37 – VENHO SENHOR 
https://www.cifraclub.com.br/vida-reluz/venho-senhor/ 
 
  C         G         Am      Em 
Venho Senhor   te receber agora 
     F              C/E          Dm            G7      F/A  G/B 
Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor 
 C          G      Am       Em 
Venho Senhor     te receber agora 
     F                  C/E 
Teu santo sangue, Senhor 
     Dm              G      F    Bb/C  C7 
Transborda meu coração Senhor 
 
F          G/F              Em       Am 
  E ao receber teu corpo e sangue Senhor 
Dm                 G               Gm7           Bb/C   C7 
  Possa em mim brotar a paz, o amor e a salvação 
F            G/F          Em        Am 
  E no teu altar seremos um em comunhão 
      Dm       G       F   C 
  És grande ó meu salvador 
 
 
 C      G7        Am      Em 
Venho Senhor    te receber agora 
     F              C/E       Dm              G7     F/A  G/B 
Teu santo corpo, Senhor me enche do teu amor 
C         G7            Am      Em 
Venho Senhor   te receber agora 
     F                    C/E 
Teu santo sangue, Senhor 
     Dm             G      F    Bb/C  C7 
Transborda meu coração Senhor 
 
F              G/F             Em       Am 
  E ao receber teu corpo e sangue Senhor 
Dm                G         Gm7       Bb/C    C7 
  Não se faça em mim motivo de condenação 
F               G/F           Em           Am 
  Mas se faça sim, Senhor presença tua em mim 
     Dm        G       F    C 
  És grande ó meu salvador 
 
 
 
 



K 38 – PÃO DA IGUALDADE 
https://www.cifraclub.com.br/catolicas/se-calarem-voz-dos-profetas/ 
 
 

       C                Em             F        G 
Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão 
        C                 Em            F             G 
Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão 
 
          Am                  Em               F                  
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens  
    Fm       C        Am         Dm        G      
estreitas demais,  Deus criou o infinito pra vida ser  
                C    Gm C7      F                    G 
sempre mais.   É Jesus esse pão de igualdade 
   Em             Am 
Viemos pra comungar 
         Dm              G                 C               Gm  
Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez,  
C7     F                        G 
Lugar. Comungar é tornar-se um perigo 
   Em              Am 
Viemos pra incomodar 
      Dm                    G            F      G      C 
Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar 
 
 
O Espírito é vento incessante, que nada há de prender 
Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver 
 
 
O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. 
A União é a rocha que o povo usou pra construir 
 
 
Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. 
Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão 

 
 
 
 
 



K39- FONTE DE VIVER 
https://www.cifraclub.com.br/ministerio-amor-e-adoracao/fonte-de-viver/ 

 
 

D          G        Bm    F#m 
Eis aqui a fonte do viver 
           G    D     Em           Bm A   G 
O pão e o vinho no altar sustenta a humanidade 
D          G        Bm    F#m 
E em procissão vou receber 
         G          D    Em         Bm A G 
O cristo vivo a se doar para a eternidade 
G                     A/G                  Bm 
Todos tem o seu lugar, nesta mesa singular 
            A         D Em 
De fraternidade e vida 
             A/C#                Bm 
Eis a tua vitória, vai além da história 
                   A 
Amor tão grande assim 
 
            F#m   Bm  A/C#      D        Em        Bm       A 
Eis o meu corpo  partido por ti, fazei isto em memória de 
mim 
             F#m   Bm  A/C#           D         Em            A 
Eis o meu sangue   derramado na cruz, venham todos a  
  D 
mim: eu sou Jesus! 

 
 


