Entrada
Cristo Jesus Tu me chamaste
Eu Te respondo: “estou aqui”,
Tu me chamaste pelo meu nome
Eu Te respondo: “estou aqui”.
Quero subir à montanha
Quero ouvir a Tua voz
Quero subir à montanha
E falar contigo a sós.
Acto Penitencial
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes com meu pai e minha mãe teimei
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes meus amigos eu não desculpei.
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Glória
1-Glória a Deus Pai eu canto;
Porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também.
Eu canto glória a Deus nas alturas
e p’ra nós todos peço o amor, a paz, o bem.
2-Glória a Jesus eu canto;
Porque veio ao mundo, por Maria nos salvar.
3-Glória ao amor eu canto;
Porque vive em mim, me ensina amar e ser feliz.
Salmo
O Senhor virá governar com justiça.
O Senhor virá. O Senhor virá. (bis)

Aleluia
Aleluia, a Palavra é Deus em nós. (bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ofertório
1. Tu que nas margens do lago / não buscaste nem sábios nem ricos,
mas só quiseste que eu Te seguisse:
Senhor, Tu fixaste meus olhos,
ternamente meu nome disseste.
Nesse lago eu deixei minha barca,
pois em Ti encontrei outro mar.
2. Tu, necessitas de mim; / meu trabalho, que a outros descanse;
do meu amor, sinal d’ esp’rança.
3. Tu, pescador de outros lagos, / ânsia eterna daqueles que esperam
um bom amigo que assim nos chamas.
Santo
Santo, Santo é o Senhor
Senhor Deus do Universo
O céu e a terra proclamam
O céu e a terra proclamam a Vossa glória
Hossana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas!

Comunhão
O Pão que comungamos é o corpo de Jesus Cristo,
Quem come deste pão, quem come deste pão, vive sempre no
amor. (bis)
1. É Jesus quem diz: Eu sou o Pão da vida que desceu do Céu.
2. É Jesus quem diz: Quem come deste pão, viverá eternamente.

3. É Jesus quem diz: Tomai e comei todos, Isto é o meu Corpo.

Cânticos

4. É Jesus quem diz: Quem come deste pão é membro do meu
Corpo.

Acção de graças
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe…
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe…
1. Nem sempre Te pedi como hoje peço / Para seres a luz que me
ilumina;
Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso / Na plenitude da tua luz
divina.

“Pela vossa perseverança
salvareis as vossas almas.”

2. Se Tu me dás a mão, não terei medo, / Meus passos serão firmes no
andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe: / Basta-me um passo para a Ti
chegar.

Final
1. Sou de Cristo, canto de alegria!
Porque, vindo dos céus
no baptismo me fez filho de Deus.
Sou de Cristo, canto minha fé!
Porque é Ele o Senhor
que por mim deu a vida com tanto amor.

Dia dos Seminários Diocesanos

Sou de Cristo, sou feliz! Sou de Cristo, sou feliz!
Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo, sou feliz.
2. Sou de Cristo, ouço a sua voz,
porque é Ele a verdade
e me fala de Deus com amizade.
Sou de Cristo, caminho sem medo,
porque Ele é minha luz,
farol que me ilumina e me conduz.
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1. É Jesus quem diz: Eu sou o Pão da vida que desceu do Céu.
2. É Jesus quem diz: Quem come deste pão, viverá eternamente.

3. É Jesus quem diz: Tomai e comei todos, Isto é o meu Corpo.

Cânticos

4. É Jesus quem diz: Quem come deste pão é membro do meu
Corpo.

Acção de graças
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe…
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe…
1. Nem sempre Te pedi como hoje peço / Para seres a luz que me
ilumina;
Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso / Na plenitude da tua luz
divina.

“Pela vossa perseverança
salvareis as vossas almas.”

2. Se Tu me dás a mão, não terei medo, / Meus passos serão firmes no
andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe: / Basta-me um passo para a Ti
chegar.

Final
1. Sou de Cristo, canto de alegria!
Porque, vindo dos céus
no baptismo me fez filho de Deus.
Sou de Cristo, canto minha fé!
Porque é Ele o Senhor
que por mim deu a vida com tanto amor.

Dia dos Seminários Diocesanos

Sou de Cristo, sou feliz! Sou de Cristo, sou feliz!
Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo, sou feliz.
2. Sou de Cristo, ouço a sua voz,
porque é Ele a verdade
e me fala de Deus com amizade.
Sou de Cristo, caminho sem medo,
porque Ele é minha luz,
farol que me ilumina e me conduz.
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Acto Penitencial
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes com meu pai e minha mãe teimei
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes meus amigos eu não desculpei.
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Glória
1-Glória a Deus Pai eu canto;
Porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também.
Eu canto glória a Deus nas alturas
e p’ra nós todos peço o amor, a paz, o bem.
2-Glória a Jesus eu canto;
Porque veio ao mundo, por Maria nos salvar.
3-Glória ao amor eu canto;
Porque vive em mim, me ensina amar e ser feliz.
Salmo
O Senhor virá governar com justiça.
O Senhor virá. O Senhor virá. (bis)

Aleluia
Aleluia, a Palavra é Deus em nós. (bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ofertório
1. Tu que nas margens do lago / não buscaste nem sábios nem ricos,
mas só quiseste que eu Te seguisse:
Senhor, Tu fixaste meus olhos,
ternamente meu nome disseste.
Nesse lago eu deixei minha barca,
pois em Ti encontrei outro mar.
2. Tu, necessitas de mim; / meu trabalho, que a outros descanse;
do meu amor, sinal d’ esp’rança.
3. Tu, pescador de outros lagos, / ânsia eterna daqueles que esperam
um bom amigo que assim nos chamas.
Santo
Santo, Santo é o Senhor
Senhor Deus do Universo
O céu e a terra proclamam
O céu e a terra proclamam a Vossa glória
Hossana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas!

Comunhão
O Pão que comungamos é o corpo de Jesus Cristo,
Quem come deste pão, quem come deste pão, vive sempre no
amor. (bis)
1. É Jesus quem diz: Eu sou o Pão da vida que desceu do Céu.
2. É Jesus quem diz: Quem come deste pão, viverá eternamente.

3. É Jesus quem diz: Tomai e comei todos, Isto é o meu Corpo.

Cânticos

4. É Jesus quem diz: Quem come deste pão é membro do meu
Corpo.

Acção de graças
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe…
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe…
1. Nem sempre Te pedi como hoje peço / Para seres a luz que me
ilumina;
Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso / Na plenitude da tua luz
divina.

“Pela vossa perseverança
salvareis as vossas almas.”

2. Se Tu me dás a mão, não terei medo, / Meus passos serão firmes no
andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe: / Basta-me um passo para a Ti
chegar.

Final
1. Sou de Cristo, canto de alegria!
Porque, vindo dos céus
no baptismo me fez filho de Deus.
Sou de Cristo, canto minha fé!
Porque é Ele o Senhor
que por mim deu a vida com tanto amor.

Dia dos Seminários Diocesanos

Sou de Cristo, sou feliz! Sou de Cristo, sou feliz!
Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo, sou feliz.
2. Sou de Cristo, ouço a sua voz,
porque é Ele a verdade
e me fala de Deus com amizade.
Sou de Cristo, caminho sem medo,
porque Ele é minha luz,
farol que me ilumina e me conduz.
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O Pão que comungamos é o corpo de Jesus Cristo,
Quem come deste pão, quem come deste pão, vive sempre no
amor. (bis)
1. É Jesus quem diz: Eu sou o Pão da vida que desceu do Céu.
2. É Jesus quem diz: Quem come deste pão, viverá eternamente.

3. É Jesus quem diz: Tomai e comei todos, Isto é o meu Corpo.

Cânticos

4. É Jesus quem diz: Quem come deste pão é membro do meu
Corpo.

Acção de graças
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe…
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe…
1. Nem sempre Te pedi como hoje peço / Para seres a luz que me
ilumina;
Mas sei que ao fim terei abrigo e acesso / Na plenitude da tua luz
divina.

“Pela vossa perseverança
salvareis as vossas almas.”

2. Se Tu me dás a mão, não terei medo, / Meus passos serão firmes no
andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe: / Basta-me um passo para a Ti
chegar.

Final
1. Sou de Cristo, canto de alegria!
Porque, vindo dos céus
no baptismo me fez filho de Deus.
Sou de Cristo, canto minha fé!
Porque é Ele o Senhor
que por mim deu a vida com tanto amor.
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Sou de Cristo, sou feliz! Sou de Cristo, sou feliz!
Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo, sou feliz.
2. Sou de Cristo, ouço a sua voz,
porque é Ele a verdade
e me fala de Deus com amizade.
Sou de Cristo, caminho sem medo,
porque Ele é minha luz,
farol que me ilumina e me conduz.
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