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Jesus Cristo, Pão da Vida

Refrão
Letra e Música: frei Acílio Mendes

Estrofe
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1.

2. Nesta refeição sagrada
    Tudo transborda de paz.
    Ó Senhor, tua morada
    Hoje em nós p'ra sempre faz!
        Nas estradas deste mundo
        Tua força nos conduz;
        E no abismo mais profundo
        Tua mão é nossa luz.

3. Ó Pai Santo, atende a prece
    Do teu Povo em oração:
    Nossa vida fortalece
    Nesta santa refeição!
        Mãe de Deus - um Homem feito
        Em teu seio virginal -,
        Dá-nos, Maria, o teu jeito
        Para ser de Deus sinal!


