




A nós descei, divina luz!* 

A nós descei divina luz!* 

Em nossas almas acendei* 

/:o amor, o amor de Jesus!:/ 

  

Vinde Santo Espírito e do céu mandai 

luminoso raio, luminoso raio! 

Vinde pai dos pobres, doador dos dons, 

luz dos corações, luz dos corações! 



A nós descei, divina luz!* 

A nós descei divina luz!* 

Em nossas almas acendei* 

/:o amor, o amor de Jesus!:/ 

  

Grande defensor, em nós habitai 

e nos confortai e nos confortai! 

Na fadiga pouso, no ardor brandura 

e na dor ternura, e na dor ternura! 



A nós descei, divina luz!* 

A nós descei divina luz!* 

Em nossas almas acendei* 

/:o amor, o amor de Jesus!:/ 

  

Ó luz venturosa, divinais clarões, 

encham os corações, encham os corações! 

Sem um tal poder, em qualquer vivente, 

nada há de inocente, nada há de inocente! 



A nós descei, divina luz!* 
A nós descei divina luz!* 

Em nossas almas acendei* 
/:o amor, o amor de Jesus!:/ 

  
Lavai o impuro, e regai o seco, 

sarai o enfermo, sarai o enfermo! 
Dobrai a dureza, aquecei o frio, 
livrai do desvio, livrai do desvio! 

 



A nós descei, divina luz!* 
A nós descei divina luz!* 

Em nossas almas acendei* 
/:o amor, o amor de Jesus!:/ 

  
Aos fieis que oram com vibrantes sons, 
 dai os sete os dons, dai os sete dons! 
Dai virtude e prêmio e no fim dos dias 

eterna alegria, eterna alegria! 
 



Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! Aleluia! 

 

Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! Aleluia! 
 



 



Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia! 

Sua Palavra é alimento que dá vida, aleluia! 

 

/:Glória a ti, Senhor, toda a graça e louvor!:/ 

 

A mensagem da alegria, ouviremos, aleluia! 

De Deus as maravilhas, cantaremos, aleluia! 



 











 



Salmo 136 (135) 

Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor! 
Pois Deus é admirável, eterno é seu amor! 
Criou o céu e a terra, eterno é seu amor! 

Criou o sol a lua, eterno é seu amor! 
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 

  
Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor! 
Fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor! 

O Egito ele feriu, eterno é seu amor! 
Seu povo libertou, eterno é seu amor! 

Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 



A Israel guiou, eterno é seu amor! 

O mar Vermelho abriu, eterno é seu amor! 

Levou pelo deserto, eterno é seu amor! 

Seu povo perseguido, eterno é seu amor! 

Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 

  

Matou os poderosos, eterno é seu amor! 

Tomou as terras deles, eterno é seu amor! 

Seu povo assentou, eterno é seu amor! 

Na terra da herança, eterno é seu amor! 

Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 



De nós ele se lembra, eterno é seu amor! 

Livrou-nos do opressor, eterno é seu amor! 

Com o seu povo o pão reparte, eterno é seu amor! 

Nos faz agradecidos, eterno é seu amor! 

Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 

  

A ele demos glória, eterno é seu amor! 

Ao Deus Trindade Santa, eterno é seu amor! 

Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor! 



 



Oração Vocacional 

Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze ressoar 
em nossos ouvidos, teu forte e suave convite: vem e 
segue-me! Derrama sobre nós o teu Espírito! Que ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 

para seguir tua voz. 
Senhor, que a messe não se perca por falta de 

operários: desperta nossas comunidades para a 
missão; ensina nossa vida a ser serviço; fortalece os 

que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada 
e religiosa. 

  
 



Senhor, que o rebanho não pereça por falta de 
pastores: sustenta a fidelidade de nossos bispos, 

padres e ministros; dá perseverança a nossos 
seminaristas; desperta o coração de nossos 

jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 

Senhor da messe e Pastor do rebanho, chama-nos 
para o serviço do teu povo. Maria, mãe da Igreja, 
modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a 

responder sim. Amém. 



 



Hino da Diocese 

Jesus Cristo divino operário, 

com amor chama todos os seus 

 a viverem o ardor missionário, 

porque são operários de Deus. 

 

Querida Joinville, vibrante diocese, 

tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. 

Igreja missionária, unida a seu pastor,  

profeta e operária do Reino do Senhor. 



 

Senhor Deus, sejas sempre louvado 

pelas obras do teu grande amor! 

Somos nós teu rebanho sagrado 

e tu és nosso eterno pastor. 

 

Querida Joinville, vibrante diocese, 

tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. 

Igreja missionária, unida a seu pastor,  

profeta e operária do Reino do Senhor. 

 

 


