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Cânticos: 
 
Bom dia, Jesus, bom dia 
Eu quero agradecer 
Por mais este belo dia 
Que tenho para viver. 
Bom dia, Jesus, bom dia 
Eu quero estar contigo 
Bom dia, Jesus, bom dia 
E ser te melhor amigo. 
 
 
 
É Jesus o meu melhor amigo 
Ele que está sempre comigo. 
Com a ajuda de Francisco e Maria 
Quero ser semente de alegria. 
 
 
Minha alma louva, louva o Senhor 
Meu coração se alegra em Deus meu Salvador 
Minha alma louva, louva o Senhor 
Meu coração se alegra em Deus Amor. 
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Oração de compromisso: 
 
 
Senhor, fazei de mim  
um instrumento da Vossa paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão 
Onde houver discórdia, que eu leve a união 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé 
Onde houver erro, que eu leve a verdade 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
 
Senhor, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado 
Compreender que ser compreendido 
Amar que ser amado. 
 
Pois é dando que se recebe 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. 
Ámen. 
 
 

Cântico 

Pai Nosso, Avé Maria , Glória... 
 
Oração da manhã: 
Ó Jesus, eu te dou graças por este novo dia 
que me concedes viver e por tantos dons que 
me dás. Peço-te sabedoria para que saiba com-
portar-me segundo a tua vontade. Livra-me de 
todo o mal e abençoa todos os que me são 
queridos e também aqueles de quem não gosto 
tanto. 
 
 

Consagração das Florinhas: 
Ó Jesus,, que estás presente na Eucaristia, eu 
te adoro, te louvo e te agradeço por seres o 
meu grande amigo. 
Eu te ofereço tudo aquilo que faço de bom e os 
meus sacrifícios diários por todos aqueles que 
te ofendem e te esquecem. 
Peço-te, por meio de Maria, Mãe da Igreja, que 
abençoes o Santo Padre, os Bispos, os Sacer-
dotes, os Religiosos e todos aqueles que te dão 
a conhecer em todo o mundo. 
Protege os meus pais e amigos e todas as Flo-
rinhas do Sacrário. 
Amén. 
 
Fala um bocadinho com Jesus, como quem fala com um amigo. 
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