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Anim. Reunidos como pequeno re-
banho, acolhamos o Senhor que nos 
faz vencer o medo, cingir nossos rins, 
acender nossas lâmpadas para es-
tarmos vigilantes e em permanente 
prontidão para o serviço do Reino. 
A Palavra que ouviremos e o pão da 
Vida que juntos repartiremos são o 
nosso verdadeiro e único tesouro que 
dá razão à nossa esperança em meio 
às inevitáveis lutas da vida. Lembran-
do esse verdadeiro tesouro, recorda-
mos também a vida e a missão dos 
padres, chamados a concretizar no 
mundo a imagem sempre amorosa 
do Bom Pastor.

Ritos Iniciais

canto inicial1
(Sl. 32(33) (CD VI - Fx 24)

Senhor, tua aliança leva em con-
ta e não largues o teu povo! De-
fende a tua causa e não despre-
zes quem pede o teu socorro

1. A nação que ele governa, é feliz 
com tal Senhor. Lá do céu ele vê 
tudo, vê o homem e seu valor. Fez 
o nosso coração, forte e contem-
plador.

2. O que dá a vitória ao rei não é ter 
muitos soldados. O valente não se 
livra por sua força ou seus cuida-
dos. Quem confia nos cavalos vai, 
no fim, ser derrotado.

3. O Senhor protege sempre quem 
espera em seu amor, pra livrar da 
triste morte, e, na fome, dar vigor. 
No Senhor é que esperamos, ele é 
escudo protetor.

4. Nele nosso coração encontrou 
sempre alegria. No seu nome 
sacrossanto quem é bom, sem-
pre confia. Traz, Senhor, com teu 
amor, esperança e alegria!

saudação2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ato penitencial3
P. O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 
(silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.

T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.yRIE
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.

glória4
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 louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 
/ nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus Cris-
to, Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
/ Vós que tirais o pecado do mun-
do, 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 gló-
ria de Deus Pai. Amém.

oração5
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, a quem ousamos 
chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para al-
cançarmos um dia a herança que 
prometestes. Por N.S.J.C. 
T. Amém.



Liturgia da Palavra
Anim. O Senhor, nossa única rique-
za, abre agora para nós o tesouro de 
sua Palavra e nos chama à conver-
são. Deixemos de lado tudo o que 
nos impede de ouvi-lo e de segui-lo 
de coração. Escutemos.

primeira leitura6
(Sb 18, 6-9)

Leitura do Livro da Sabedoria.
 6A noite da libertação fora predita a 
nossos pais, para que, sabendo a 
que juramento tinham dado crédito, 
se conservassem intrépidos. 7Ela foi 
esperada por teu povo, como salva-
ção para os justos e como perdição 
para os inimigos. 8Com efeito, aquilo 
com que puniste nossos adversários, 
serviu também para glorificar-nos, 
chamando-nos a ti. 9Os piedosos fi-
lhos dos bons ofereceram sacrifícios 
secretamente e, de comum acordo, 
fizeram este pacto divino: que os san-
tos participariam solidariamente dos 
mesmos bens e dos mesmos perigos. 
Isto, enquanto entoavam antecipada-
mente os cânticos de seus pais. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

salmo responsorial 
32(33)7

Salmos e Aclamações, p233

Feliz o povo que o Senhor esco-
lheu por sua herança! (bis)

1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! * Aos 
retos fica bem glorificá-lo. * Feliz o 
povo cujo Deus é o Senhor * e a na-
ção que escolheu por sua herança!

2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre 
os que o temem * e que confiam 
esperando em seu amor, * para 
da morte, libertar as suas vidas, * 
e alimentá-los quando é tempo de 
penúria.

3. No Senhor nós esperamos confian-
tes, * porque ele é nosso auxílio e 
proteção! * Sobre nós venha Se-
nhor, a vossa graça, * da mesma 
forma que em vós nós esperamos.

segunda leitura8
Hb 11,1-2.8-19

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 1A fé é um modo de já possuir 
o que ainda se espera, a convicção 
acerca de realidades que não se veem. 
2Foi a fé que valeu aos antepassados 

um bom testemunho. 8Foi pela fé que 
Abraão obedeceu à ordem de partir 
para uma terra que devia receber como 
herança, e partiu, sem saber para onde 
ia. 9Foi pela fé que ele residiu como 
estrangeiro na terra prometida, mo-
rando em tendas com Isaac e Jacó, os 
coerdeiros da mesma promessa. 10Pois 
esperava a cidade alicerçada que tem 
Deus mesmo por arquiteto e constru-
tor. 11Foi pela fé também que Sara, 
embora estéril e já de idade avançada, 
se tornou capaz de ter filhos, porque 
considerou fidedigno o autor da pro-
messa. 12É por isso também que de 
um só homem, já marcado pela morte, 
nasceu a multidão “comparável às 
estrelas do céu e inumerável como a 
areia das praias do mar”. 13Todos estes 
morreram na fé. Não receberam a rea-
lização da promessa, mas a puderam 
ver e saudar de longe e se declararam 
estrangeiros e migrantes nesta terra. 
14Os que falam assim demonstram que 
estão buscando uma pátria, 15e se se 
lembrassem daquela que deixaram, 
até teriam tempo de voltar para lá. 
16Mas agora, eles desejam uma pátria 
melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, 
Deus não se envergonha deles, ao ser 
chamado o seu Deus. Pois preparou 
mesmo uma cidade para eles. 17Foi 
pela fé que Abraão, posto à prova, 
ofereceu Isaac; ele, o depositário da 
promessa, sacrificava o seu filho único, 
18do qual havia sido dito: “É em Isaac 
que uma descendência levará o teu 
nome”. 19Ele estava convencido de que 
Deus tem poder até de ressuscitar os 
mortos, e assim recuperou o filho – o 
que é também um símbolo. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aclamação 
do evangelho9

Salmos e Aclamações Melodia a partir da p. 268ss 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
É preciso vigiar e ficar de prontidão, 

em que dia o Senhor há de vir, não 
sabeis não!

evangelho10
Lc 12,32-48

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, disse Jesus a 
seus discípulos: 32“Não tenhais 
medo, pequenino rebanho, pois foi 
do agrado do Pai dar a vós o Reino. 
33Vendei vossos bens e dai esmola. 
Fazei bolsas que não se estraguem, 
um tesouro no céu que não se acabe; 
ali o ladrão não chega nem a traça 
corrói. 34Porque onde está o vosso 
tesouro, aí estará também o vosso 
coração. 35Que vossos rins estejam 
cingidos e as lâmpadas acesas. 
36Sede como homens que estão es-
perando seu senhor voltar de uma 
festa de casamento, para lhe abri-
rem, imediatamente, a porta, logo 
que ele chegar e bater. 37Felizes os 
empregados que o senhor encon-
trar acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo vai 
cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa 
e, passando, os servirá. 38E caso ele 
chegue à meia-noite ou às três da 
madrugada, felizes serão, se assim 
os encontrar! 39Mas ficai certos: se 
o dono da casa soubesse a hora em 
que o ladrão iria chegar, não dei-
xaria que arrombasse a sua casa. 
40Vós também ficai preparados! Por-
que o Filho do Homem vai chegar 
na hora em que menos o esperar-
des”. 41Então Pedro disse: “Senhor, 
tu contas esta parábola para nós ou 
para todos?” 42E o Senhor respon-
deu: “Quem é o administrador fiel e 
prudente que o senhor vai colocar à 
frente do pessoal de sua casa para 
dar comida a todos na hora certa? 
43Feliz o empregado que o patrão, 
ao chegar, encontrar agindo assim! 
44Em verdade eu vos digo: o se-
nhor lhe confiará a administração 
de todos os seus bens. 45Porém, 
se aquele empregado pensar: ‘Meu 
patrão está demorando’, e começar 
a espancar os criados e as criadas, 
e a comer, a beber e a embriagar-
se, 46o senhor daquele emprega-
do chegará num dia inesperado e 
numa hora imprevista, ele o partirá 
ao meio e o fará participar do des-
tino dos infiéis. 47Aquele emprega-
do que, conhecendo a vontade do 
senhor, nada preparou, nem agiu 
conforme a sua vontade, será chi-
coteado muitas vezes. 48Porém, o 
empregado que não conhecia essa 
vontade e fez coisas que merecem 
castigo, será chicoteado poucas ve-
zes. A quem muito foi dado, muito 
será pedido; a quem muito foi con-
fiado, muito mais será exigido! 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.



homilia11
profissão de fé12

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; /nasceu 
da Virgem Maria;/ padeceu sob Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto e 
sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.

oração dos fiéis13
P. Irmãos, mais uma vez o Senhor nos fez 
o apelo a preferi-lo sobre todas as coisas. 
Supliquemos-lhe com confiança:
T. Senhor, atendei-nos em vosso imen-
so amor!
1. Pela Igreja, a fim de que, como Abraão, 

esteja sempre pronta a sair em missão, 
crendo sempre que é Deus que envia. 
Rezemos.

2. Pelos presbíteros da Igreja, para que a 
exemplo de São João Maria Vianney, 
tenham, em suas vidas, a Cristo como 
seu única riqueza e tesouro. Rezemos.

3. Por todos nós aqui presentes para que 
livre e gratuitamente coloquemos nos-
sos dons e bens a serviço dos irmãos. 
Rezemos.

P. Senhor, que nos chamastes a perten-
cer ao vosso Reino, concedei-nos viver 
fraternalmente, oferecendo livremente o 
que temos e somos a todos os que es-
tão em necessidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Liturgia Eucarística

apresentação 
das oferendas14

CD XI Fx.22

1. Alegre em prece, teu povo agradece 
teus dons, ó Senhor. E como família, 
cantando, partilha seus dons, seu 
amor.

2. Unidos, fazemos os dons que traze-
mos o vinho e o pão. Quem colhe, 
quem planta, quem faz e quem canta 
é tudo oração.

3. Bem vês nesta mesa, Deus quer, com 
certeza, a todos saciar. Ninguém vá 
na vida, sem pão, sem comida, pro-
clama este altar.

oração sobre 
as oferendas15

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.
P. Ó Deus, acolhei com misericórdia 
os dons que concedestes à vossa 
Igreja e que ela agora vos oferece. 
Transformai-os por vosso poder em 
sacramento de salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

oração eucarística Vi-D16
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 gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai mi-
sericordioso e Deus fiel. Vós nos destes 
vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor 
e Redentor. Ele sempre se mostrou 
cheio de misericórdia pelos pequenos e 
pobres, pelos doentes e pecadores, co-
locando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cui-
dais de todos como filhos e filhas. Por 
essa razão, com todos os Anjos e San-
tos, nós vos louvamos e bendizemos, 
e proclamamos o hino de vossa glória, 
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 ca-
minho 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 
revela as Escrituras e parte o pão para 
nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do pão 
e do vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e  o Sangue de nosso Se-
nhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

Na véspera de sua paixão, durante a 
última Ceia, ele tomou o pão, deu gra-
ças 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, to-
mando o cálice em suas mãos, vos deu 
graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!
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 res-
surreição 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 conta-
dos, 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. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, em 
comunhão com o nosso Papa Francis-
co, o nosso Bispo Odilo, com todos os 
Bispos, presbíteros e diáconos e todo o 
povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unida-
de!
2C. Dai-nos olhos para ver as neces-
sidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e 
ações para confortar os desanimados 
e oprimidos; fazei que, a exemplo de 
Cristo, e seguindo o seu mandamento, 
nos empenhemos lealmente no servi-
ço a eles. Vossa Igreja seja testemu-
nha viva da verdade e da liberdade, da 
justiça e da paz, para que toda a hu-
manidade se abra à esperança de um 
mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos e ir-
mãs (N. e N.), que adormeceram 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, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada 
Virgem Maria e seu Esposo, São José, 
com os Apóstolos e Mártires, São Pau-
lo, Patrono da nossa Arquidiocese, 
e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.
CP ou CC. Por Cristo...
T. Amém.

rito da comunhão17
canto da comunhão18

Sl 26(27) (CD XI Fx 23)
Sempre prontos estejam vocês, 
vigilantes, vigias atentos, espe-
rando o Senhor que retorna e que 
chega a qualquer momento.

1. O Senhor é minha luz, Ele é minha 
salvação. O que é que eu vou temer? 
Deus é minha proteção. Ele guarda a 
minha vida: Eu não vou ter medo, não! 
(bis)

2. Quando os maus vêm avançando, 
procurando me acuar, desejando 
ver meu fim, só querendo me matar, 
inimigos opressores é que vão se li-
quidar! (bis)

3. Se um exército se armar contra mim, 
não temerei. Meu coração está fir-
me e firme ficarei. Se estourar uma 
batalha, mesmo assim, confiarei, 
(bis)

4. A Deus peço uma só coisa, sei que 
ele vai me dar: Habitar na sua casa, 
todo tempo que eu durar, pra provar 
sua doçura e no templo contemplar, 
(bis)

oração após a 
comunhão19

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, o vos-
so sacramento que acabamos de 
receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

Peço ao Senhor Jesus que faça 
descobrir a muitos jovens aquele 
ardor do coração que faz acender a 
alegria logo que alguém tem a feliz 
audácia de responder com prontidão 
ao seu chamado.

Peço  ao Senhor Jesus que con-
serve o brilho jubiloso nos olhos dos 
recém-ordenados, que partem para 
«se dar a comer» pelo mundo, para 
consumar-se no meio do povo fiel 
de Deus, que exultam preparando a 
primeira homilia, a primeira Missa, o 
primeiro Batismo, a primeira Confis-
são… É a alegria de poder pela pri-
meira vez, como ungidos, partilhar 
– maravilhados – o tesouro do Evan-
gelho e sentir que o povo fiel volta 
a ungir-te de outra maneira: com os 
seus pedidos, inclinando a cabeça 
para que tu os abençoes, apertan-
do-te as mãos, apresentando-te aos 
seus filhos, intercedendo pelos seus 
doentes… Conserva, Senhor, nos 
teus sacerdotes jovens, a alegria de 
começar, de fazer cada coisa como 
nova, a alegria de consumar a vida 
por Ti.

Peço ao Senhor Jesus que con-
firme a alegria sacerdotal daqueles 

que têm muitos anos de sacerdócio. 
Aquela alegria que, sem desaparecer 
dos olhos, pousa sobre os ombros de 
quantos suportam o peso do ministé-
rio, aqueles sacerdotes que já toma-
ram o pulso ao trabalho, reúnem as 
suas forças e se rearmam: «tomam 
fôlego», como dizem os desportistas. 
Conserva, Senhor, a profundidade e 
a sábia maturidade da alegria dos sa-
cerdotes adultos. Saibam orar como 
Neemias: a alegria do Senhor é a mi-
nha força (cf. Ne 8, 10).

Enfim, peço ao Senhor Jesus 
que brilhe a alegria dos sacerdotes 
idosos, sãos ou doentes. É a alegria 
da Cruz, que emana  da certeza de 
possuir um tesouro incorruptível num 
vaso de barro que se vai desfazendo. 
Saibam estar bem em qualquer lugar, 
sentindo na fugacidade do tempo o 
sabor do eterno. Sintam, Senhor, a 
alegria de passar a chama, a alegria 
de ver crescer os filhos dos filhos e de 
saudar, sorrindo e com mansidão, as 
promessas, naquela esperança que 
não desilude.

Trecho da Homilia do Papa Francisco 
na Quinta-feira Santa de 2014

LEITURAS DA SEMANA:
l 2ª-: Ez 1,2-5.24-28c ; Sl 148,1-2. 11-12ab. 12c-14a.14bcd (R/. Os céus e a terra estão cheios de 
vossa glória) ; Mt 17,22-27
l 3ª- : Ez 2,8-3,4 ; Sl 118(119),14. 24. 72. 103. 111. 131 (R/. 103a) ; Mt 18,1-5.10.12-14 
l 4ª-: 2Cor 9,6-10 ;Sl 111(112),1-2.5-6.7-8.9 (R/. 5a) ; Jo 12,24-26
l 5ª-: Ez 12,1-12 ; Sl 77(78),56-57. 58-59. 61-62 (R/. cf. 7c) ; Mt 18,21 – 19,1
l 6ª-: Ez 16,1-15.60.63 ou à escolha Ez 16,59-63 ; Cânt.: Is 12,2-3. 4bcd. 5-6 (R/. 1c) ; Mt 19,3-12
l Sáb. : Ez 18,1-10.13b.30-32 ; Sl 50(51),12-13. 14-15. 18-19 (R/. 12a) ; Mt 19,13-15
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UMA PRECE PELA
VOCAÇÃO SACERDOTAL

Ritos Finais

bênção final (tc. iV)20
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo en-
tendimento, guarde vossos corações e 
vossas mentes no conhecimento e no 
amor de Deus, e de seu filho, nosso Se-
nhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

canto final (co 562)21
Senhor se tu me chamas eu quero 
te ouvir. Se queres que eu te siga, 
respondo: “Eis-me aqui”.

1. Profetas te ouviram e seguiram tua 
voz. Andaram mundo afora e pre-
garam sem temer. Seus passos tu 
firmaste sustentando seu vigor. Pro-
fetas tu me chamas, vê, Senhor, aqui 
estou.

2. Nos passos de teu filho toda a Igreja 
também vai. Seguindo teu chamado 
de ser santa qual Jesus. Apóstolos e 
mártires se deram sem medir. Após-
tolo me chamas, vê, Senhor, estou 
aqui.


