
POVO DE DEUS 
em São Paulo

16º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

1. Alegrai-vos no Senhor! * Quem 
é bom, venha louvar! * Peguem 
logo o violão * e o pandeiro pra 
tocar. * Para ele um canto novo 
* vamos, gente, improvisar.

2. Ele cumpre o que promete; * 
podem nele confiar! * Ele ama 
o que é direito * e ele sabe bem 
julgar. * Sua palavra fez o céu, 
* fez a terra e fez o mar.

3. Ele faz do mar um açude * e go-
verna os oceanos. * Toda a terra 
a ele teme, * mesmo os corações 
humanos. * Tudo aquilo que ele 
diz * não nos causa desenganos.

4. Põe abaixo os planos todos * des-
ses povos poderosos. * E derruba 
os pensamentos * dos malvados 
orgulhosos. * Mas os planos que 
ele faz * vão sair vitoriosos.

2. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. Irmãos e irmãs, no início desta 
celebração eucarística, peçamos a 
conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs.

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

KYRIE

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica. / Vós que estais à direita 
do Pai, tende piedade de nós. / Só 
vós sois o Santo, só vós, o Senhor, 
/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
/ com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, sede 
generoso para com os vossos fi-
lhos e filhas e multiplicai em nós 
os dons da vossa graça, para que, 
repletos de fé, esperança e carida-
de, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA Sl 32(33) (Fx 19, CD VI)

É Deus quem me abriga, * o 
Senhor quem sustenta a mi-
nha vida! * De todo o meu co-
ração, * porque és bom, vou 
fazer-te a oblação.
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Anim. Celebramos neste domin-
go a urgência da missão, que era 
a preocupação mais ingente de 
Cristo e dos discípulos. Se a fé 
cura e liberta do poder do mal, 
não podemos ficar de braços cru-
zados diante da multidão que vive 
como ovelhas sem pastor, rebanho 
disperso e sem proteção diante 
das forças do mal. Por isso, reu-
nidos em torno do celeste Pastor, 
façamos nosso ato de fé para re-
ceber dele a alegria e o sustento 
no discipulado e na missão. Jesus 
nos alimenta com sua Palavra e 
com seu próprio Corpo e Sangue. 
Cheios de fé e esperança, inicie-
mos esta celebração eucarística, 
cantando.

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. O Bom Pastor, Jesus Cris-
to, cuida de nós e nos alimenta 



8. SEGUNDA LEITURA (Ef 2,13-18)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cris-
to, vós que outrora estáveis lon-
ge, vos tornastes próximos, pelo 
sangue de Cristo. 14Ele, de fato, é 
a nossa paz: do que era dividido, 
ele fez uma unidade. Em sua carne 
ele destruiu o muro de separação: 
a inimizade. 15Ele aboliu a lei com 
seus mandamentos e decretos. Ele 
quis, assim, a partir do judeu e do 
pagão, criar em si um só homem 
novo, estabelecendo a paz. 16Quis 
reconciliá-los com Deus, ambos 
em um só corpo, por meio da cruz; 
assim ele destruiu em si mesmo a 
inimizade. 17Ele veio anunciar a 
paz a vós que estáveis longe, e a 
paz aos que estavam próximos. É 
graças a ele que uns e outros, em 
um só Espírito, temos acesso junto 
ao Pai. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(= Fx7, CD “Liturgia VII”)

Aleluia, aleluia, * aleluia, ale-
luia (bis)
Minhas ovelhas escutam minha 
voz, * minha voz estão elas a es-
cutar. * Eu conheço, então, mi-
nhas ovelhas, * que me seguem 
comigo a caminhar!

10. EVANGELHO (Mc 6,30-34)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 30os apóstolos 
reuniram-se com Jesus e contaram 
tudo o que haviam feito e ensina-
do. 31Ele lhes disse: “Vinde sozi-
nhos para um lugar deserto, e des-
cansai um pouco”. Havia, de fato, 
tanta gente chegando e saindo que 
não tinham tempo nem para comer. 
32Então foram sozinhos, de barco, 
para um lugar deserto e afastado. 
33Muitos os viram partir e reco-
nheceram que eram eles. Saindo 
de todas as cidades, correram a 
pé, e chegaram lá antes deles. 34Ao 
desembarcar, Jesus viu uma nume-
rosa multidão e teve compaixão, 
porque eram como ovelhas sem 
pastor. Começou, pois, a ensinar-
-lhes muitas coisas.

– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 

P. Creio em um só Deus, Pai to-
do-poderoso, / Criador do céu e 
da terra; de todas as coisas visí-
veis e invisíveis. / Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, / Filho 
Unigênito de Deus, / nascido do 
Pai antes de todos os séculos: 
/ Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro, / gerado, não criado, / 
consubstancial ao Pai. / Por Ele 
todas as coisas foram feitas. / 
E por nós, homens, e para nossa 
salvação, / desceu dos céus: /e 
se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. /Também por nós 
foi crucificado / sob Pôncio Pi-
latos; / padeceu e foi sepultado. 
/ Ressuscitou ao terceiro dia, / 
conforme as Escrituras, / e su-
biu aos céus, / onde está senta-
do à direita do Pai. / E de novo 
há de vir, em sua glória, / para 
julgar os vivos e os mortos; / e 
o seu reino não terá fim. / Creio 
no Espírito Santo, / Senhor que 
dá a vida, / e procede do Pai e 
do Filho; / e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só ba-
tismo / para remissão dos peca-
dos. / E espero a ressurreição dos 
mortos / e a vida do mundo que 
há de vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Iluminados pela Palavra de Cristo 
que acabamos de ouvir, elevemos ao 
Pai nossa oração, suplicando que a 
Igreja seja fiel à missão e corajosa 
no testemunho. Rezemos juntos: 
T. ajudai-nos a ter compaixão e 
viver no amor! 
1. Pai de bondade, suscitai na Igre-
ja pastores segundo o Coração de 
Jesus. 
2. Despertai vocações sacerdotais 
sequiosas em dar a vida pelo Povo 
de Deus. 
3. Iluminai os leigos para assumi-
rem com garra sua missão na Igre-
ja e no mundo. 

com sua palavra confortadora. 
Ouçamos com atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 23,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
1“Ai dos pastores que deixam 
perder-se e dispersar-se o reba-
nho de minha pastagem, diz o 
Senhor! 2Deste modo, isto diz o 
Senhor, Deus de Israel, aos pasto-
res que apascentam o meu povo: 
Vós dispersastes o meu rebanho, 
e o afugentastes e não cuidastes 
dele; eis que irei verificar isso 
entre vós e castigar a malícia de 
vossas ações, diz o Senhor. 3E eu 
reunirei o resto de minhas ove-
lhas de todos os países para onde 
forem expulsas, e as farei voltar 
a seus campos, e elas se reprodu-
zirão e multiplicarão. 4Suscitarei 
para elas novos pastores que as 
apascentem; não sofrerão mais o 
medo e a angústia, nenhuma de-
las se perderá, diz o Senhor. 5Eis 
que virão dias, diz o Senhor, em 
que farei nascer um descendente 
de Davi; reinará como rei e será 
sábio, fará valer a justiça e a re-
tidão na terra. 6Naqueles dias, 
Judá será salvo e Israel viverá 
tranqüilo; este é o nome com que 
o chamarão: ‘Senhor, nossa Jus-
tiça’”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 22(23)
(= fx 7CD IX)

O Senhor é o pastor que me 
conduz: * Felicidade e todo 
bem hão de seguir-me!

1. O Senhor é o pastor que me con-
duz; * não me falta coisa algu-
ma. * Pelos prados e campinas 
verdejantes * ele me leva a des-
cansar.

2. Ele me guia no caminho mais 
seguro, * pela honra do teu 
nome. * Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, * nenhum 
mal eu temerei.

3. Preparais à minha frente uma 
mesa, * bem à vista do meu ini-
migo, * e com óleo vós ungis 
minha cabeça; * e meu cálice 
transborda.

4. Felicidade e todo bem hão de 
seguir-me * por toda a minha 
vida; * e, na casa do Senhor, ha-
bitarei * pelos tempos infinitos.



graças, sempre em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 
vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. Ele é o caminho que conduz 
para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. 
Por vosso Filho, reunis em uma 
só família os homens e as mulhe-
res, criados para a glória de vosso 
nome, redimidos pelo sangue de 
sua cruz e marcados com o selo 
de vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo 
e digno de louvor, ó Deus, que 
amais os seres humanos e sempre 
os assistis no caminho da vida. Na 
verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando 
nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos re-
vela as Escrituras e parte o pão 
para nós.
T. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e  o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, duran-
te a última Ceia, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, 
vos deu graças novamente e o entre-
gou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!
CC. Celebrando, pois, ó Pai santo, 
a memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra 
do vosso amor até que ele venha e 
vos oferecemos o pão da vida e o 
cálice da bênção.
CC. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 
apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito 
do vosso amor, sejamos contados, 
agora e por toda a eternidade, entre 
os membros do vosso Filho, cujo 
Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Pela participação neste mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos 
pelo Espírito e concedei que nos 
tornemos semelhantes à imagem de 
vosso Filho. Fortalecei-nos na uni-
dade, em comunhão com o nosso 
Papa Bento, o nosso bispo Odilo, 
com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num 
só corpo!
2C. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na 
alegria!
3C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (N. e N.), que ador-
meceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia 
da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 

14.APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD Liturgia VI, Fx 23 CO 725)

1. A mesa santa que preparamos, * 
mãos que se elevam a Ti, ó Se-
nhor. * O pão e o vinho, frutos 
da terra, * duro trabalho, cari-
nho e amor: * Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! * Ô, ô recebe, Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria, 
* pais, mães e filhos diante do 
altar. * A nossa oferta em nova 
festa, * a nossa dor vem, Senhor, 
transformar! * Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! * Ô, ô, recebe, Senhor!

3. A vida nova, nova família, * que 
celebramos aqui tem lugar. * 
Tua bondade vem com fartura, 
* é só saber reunir, partilhar. * 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! * Ô, ô, 
recebe, Senhor!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, que no sacrifício da 
cruz, único e perfeito, levastes à 
plenitude os sacrifícios da Anti-
ga Aliança, santificai, como o de 
Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em 
vossa honra possam servir para 
a salvação de todos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 

LITURGIA EUCARÍSTICA

4. Abençoai nossas famílias, berço 
do amor e escola da fraternidade. 
5. Inundai o coração de todos os 
cristãos com o amor a Deus e ao 
próximo. 
6. Dai-nos a graça do amor sem li-
mite, segundo o Coração de Jesus. 

(Orações da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.



l2ª-: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49 (50),5-6.8-9.16-17.21 e 23 (R/. 23); Mt 12,38-42 l3ª-: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84 (85), 
2-4.5-6.7-8 (R/. 8); Mt 12,46-50  l4ª-: 2Cor 4,7-15; Sl 125 (126),1-2.2-3.4-5.6 (R/. 5); Mt 20,20-28 l5ª-: Eclo 
44,1.10-15; Sl 131 (132),11.13-14.17-18 (R/. Lc 1,32) ; Mt 13,16-17l6ª-: Jr 3,14-17; Cânt.: Jr 31,10.11-12.13 (R/. 
cf. 10); Mt 13,18-23 lSab.-: Jr 7,1-11; Sl 83 (84),3.4.5-6 e 8.11 (R./ 2); Mt 13,24-30 l17º DTC 2Rs 4,42-44; Sl 
144 (145),10-11.15-16.17-18 (R/. cf. 16); Ef 4,1-6; Jo 6,1-15 (Multiplicação dos pães)

LEITURAS DA SEMANA DE 23 A 29 DE JULHO DE  2012

POVO DE DEUS EM SÃO PAULO - SEMANÁRIO LITÚRGICO -
Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo  - Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000 TEL: 3826-0133 

l Diretor: Côn. Antônio Aparecido Pereira l Redator: Pe. Valeriano dos Santos Costa  l Ilustrador: Marco Funchal  5071-3808
l Diagramador: Eduardo Cruz l Assinaturas: Luana Oliveira r.216 l E-mail: povodedeus@arquidiocesedesaopaulo.org.br    

l Site da Arquidiocese: www.arquidiocesedesaopaulo.org.br  l Impressão:  Atlântica

Músicas:   • CD Liturgia VI e IX - Ed. Paulus;  Cantos e Orações Ed.Vozes  • Hinário Litúrgico 3 CNBB

a bem-aventurada Virgem Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, com 
São Paulo, Patrono da nossa Ar-
quidiocese, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
T. Amém.

RITOS FINAIS

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do 
vosso reino, para que, despojan-
do-nos do velho homem, passe-
mos a uma vida nova. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

RITO DA COMUNHÃO

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO SL 
95(96) (= FX 16, CD VI)

Como ovelhas que vão sem 
pastor, * nós queremos por 
ti ser guiados * vem nos dar 
o teu corpo e o teu sangue, * 
pois, nós somos por ti muito 
amados (bis)

1. Um canto novo ao Senhor, * ó 
terras todas, cantai! * Louvai seu 
nome bendito, * diariamente acla-
mai! * Sua glória, seus grandes 
feitos * aos povos todos contai.

2. Ele é o maior dos senhores: * me-
rece nosso louvor; * e mais do que 
aos deuses todos * nós lhe deve-
mos temor. * Os outros deuses são 
nada, * ele é do céu criador.

3. Sabei que o Senhor é rei * e traz 
justiça a esta terra. * Alegrem-
-se o mar e os peixes * e tudo o 
que o mundo encerra. * Os cam-
pos, plantas, montanhas * e as 
árvores da floresta.

4. Ele é o Senhor do universo * e 
faz justiça a seu povo. * Aos po-
vos há de julgar, * reinando no 
mundo todo; * por isso, a ele 
cantai, * ó terras, um canto novo!

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL 
(HL3, p.441; CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 
* ao teu chamado de amor res-
ponder. * Na alegria te quero 
servir, * e anunciar o teu Reino 
de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu amor, * pois disponível estou, 
* para servir-te Senhor! (bis)

2. Dia a dia tua graça me dás, * 
nela se apóia o meu caminhar. * 
Se estás ao meu lado, Senhor, * 
o que, então, poderei eu temer?
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Se eu não tiver amor, eu nada 
sou, Senhor! Se eu não tiver 
amor, eu nada sou, Senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, o amor não tem inveja, 
o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês, o amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, não se alegra na injus-
tiça, é feliz só na verdade.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA MR p. 526

P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 
e vos conceda as suas bênçãos. 
T. Amém. 
P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor. 
T. Amém.
P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna. 
T. Amém. 3916-2519


