
RITOS INICIAIS

26º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM  

Animador: O Evangelho deste Domingo 
termina com palavras duras: “se a tua mão, 
os teus pés, o teu olho te escandalizam, 
corta-os.” Somos chamados a não atribuir 
sempre a culpa dos males aos outros, à 
sociedade ou às circunstâncias. O mal pode 
aninhar-se dentro de nós. Possa a Palavra 
de Deus apontar o que há de sombrio em 
nosso interior e nos levar a conversão. 

        

Senhor se Tu me chamas, 
eu quero te ouvir
Se queres que eu te siga, 
respondo eis-me aqui

1. 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
Apóstolo me chamas:
vê, Senhor, estou aqui 

2. Os séculos passaram, 
não passou, porém tua voz
Que chama ainda hoje, 
que convida a te seguir
Há homens e mulheres 
que te amam mais que a si
E dizem com firmeza 
vê, Senhor, estou aqui 

PR: De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós pecadores.

PR: Tende compaixão de nós, Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia
AS: E dai-nos a vossa salvação.

PR: Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. AS: Amém.

ANO XXIII - 26/09/2021 - Nº 1418 - ANO LITÚRGICO B COR LITÚRGICA: VERDE

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus ,  re i  dos  Céus ,  Deus  Pa i          
todo-poderoso: nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos damos    
graças, por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
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.

PR: Ó Deus, que mostrais vosso poder 
sobretudo no perdão e na misericórdia, 
derramai sempre em nós a vossa graça, 
para que, caminhando ao encontro das 
vossas promessas, alcancemos os bens 
que nos reservais. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

* (OPCIONAL) Sugere-se que a equipe de 
liturgia faça a entrada solene do lecionário 

antes das leituras

A Bíblia é a Palavra de Deus
semeada no meio do povo,
que cresceu, cresceu e nos transformou,
ensinando-nos viver um mundo novo.

1. Deus é bom, nos ensina a viver.
Nos revela o caminho a seguir.
Só no amor, partilhando seus dons,
Sua presença iremos sentir.

Leitura do Livro dos Números. Naqueles 
25dias: O Senhor desceu na nuvem e falou 

a Moisés. Retirou um pouco do espírito 
que Moisés possuía e o deu aos setenta 
anciãos. Assim que repousou sobre eles 
o espírito, puseram-se a profetizar, mas 

26não continuaram. Dois homens, porém, 
tinham ficado no acampamento. Um 
chamava-se Eldad e o outro Medad. O 
espírito repousou igualmente sobre os 
dois, que estavam na lista mas não 
tinham ido à Tenda, e eles profetizavam 

27no acampamento. Um jovem correu a 
avisar Moisés que Eldad e Medad     
estavam profetizando no acampamento. 
28Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés 
desde a juventude, disse: “Moisés, meu 

29Senhor, manda que eles se calem!” Moi-
sés respondeu: “Tens ciúmes por mim? 
Quem dera que todo o povo do Senhor 
fosse profeta, e que o Senhor lhe      
concedesse o seu espírito!” Palavra do 
Senhor.

AS: Graças a Deus.

R. A lei do Senhor Deus é perfeita, 
alegria ao coração

8A lei do Senhor Deus é perfeita,*
conforto para a alma!
O testemunho do Senhor é fiel,*
sabedoria dos humildes. R.

10É puro o temor do Senhor,*
imutável para sempre.
Os julgamentos do Senhor são corretos*
e justos igualmente. R.

12E vosso servo, instruído por elas,*
se empenha em guardá-las.
13Mas quem pode perceber suas faltas?*
Perdoai as que não vejo! R.

14E preservai o vosso servo do orgulho:*
não domine sobre mim!
E assim puro, eu serei preservado*
dos delitos mais perversos. R.

1Leitura da Carta de São Tiago. E agora, 
ricos, chorai e gemei, por causa das desgra-
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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 Pôncio 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 
Santo; na Santa Igreja Católica; na 
comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

*Sugere-se que a equipe de liturgia formule 
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: Irmãos e irmãs, animados pela Palavra 
que ouvimos, elevemos nossas preces ao 
Pai. Com o coração totalmente confiante 
em sua misericórdia, rezemos juntos: 

AS: Senhor, tornai-nos seguidores de 
vossa Palavra. 

1. Inspirai na Igreja o desejo de ser ouvin-
te devota da Palavra e testemunha de 
seus ensinamentos, nós vos pedimos.
2. Infundi nos cristãos católicos um profundo 
amor às Sagradas Escrituras, fonte da   
Tradição viva da Igreja, nós vos pedimos.
3. Que o santo Evangelho nos conscienti-
ze que os seres humanos são todos dos 
nossos e nós somos de todos; somos 
amigos do gênero humano, nós vos  
pedimos.
4. Fortalecei nossa prática cristã por meio da 
leitura orante da Bíblia, que nos conduzirá aos 
caminhos proféticos do amor e da justiça,  
nós vos pedimos.

PR: Tudo isso, ó Pai, vos pedimos, por 
Cristo, vossa Palavra eterna e nosso 
Senhor.

AS: Amém

LITURGIA EUCARÍSTICA

Os cristãos tinham tudo em comum,
Dividiam seus bens com alegria.
Deus espera que os dons de cada um,
Se repartam com amor no dia a dia!

1. Deus criou este mundo para todos,
Quem tem mais é chamado a repartir
Com os outros o pão, a instrução,
E o progresso. Fazer o irmão sorrir.

2ças que estão para cair sobre vós. Vossa 
riqueza está apodrecendo, e vossas roupas 

3estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro 
e vossa prata estão enferrujados, e a ferru-
gem deles vai servir de testemunho contra 
vós e devorar vossas carnes, como fogo! 
Amontoastes tesouros nos últimos dias. 
4Vede: o salário dos trabalhadores que ceifa-
ram os vossos campos, que vós deixastes 
de pagar, está gritando, e o clamor dos 
trabalhadores chegou aos ouvidos do 

5Senhor todo-poderoso. Vós vivestes luxuo-
samente na terra, entregues à boa vida, 
cevando os vossos corações para o dia da 

6matança. Condenastes o justo e o assassi-
nastes; ele não resiste a vós. Palavra do 
Senhor.
AS: Graças a Deus.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; 
na verdade santifica vosso povo, ó Senhor!

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor.

38Naquele tempo: João disse a Jesus: 
“Mestre, vimos um homem expulsar 
demônios em teu nome. Mas nós o proi-

   bimos, porque ele não nos segue”. 
39Jesus disse: “Não o proibais, pois  
ninguém faz milagres em meu nome para 

40depois falar mal de mim. Quem não é 
41contra nós é a nosso favor. Em verdade 

eu vos digo: quem vos der a beber um 
copo de água, porque sois de Cristo, não 
ficará sem receber a sua recompensa. 
42E, se alguém escandalizar um destes 
pequeninos que creem, melhor seria que 
fosse jogado no mar com uma pedra de 

43moinho amarrada ao pescoço. Se tua 
mão te leva a pecar, corta-a! É melhor 
entrar na Vida sem uma das mãos, do 
que, tendo as duas, ir para o inferno, para 

45o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te 
leva a pecar, corta-o! É melhor entrar na 
Vida sem um dos pés, do que, tendo os 

47dois, ser jogado no inferno. Se teu olho 
te leva a pecar, arranca-o! É melhor entrar 
no Reino de Deus com um olho só, do 
que, tendo os dois, ser jogado no inferno, 
48‘onde o verme deles não morre, e o fogo 
não se apaga’”. Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.

2. Mas, acima de alguém que tem riquezas,
Está o homem que cresce em seu valor,
E, liberto, caminha para Deus,
Repartindo com todos o amor.

3. No desejo de sempre repartirmos
Nossos bens, elevemos nossa voz.
Ao trazer pão e vinho para o altar,
Em que Deus vai se dar a todos nós.

PR: Orai, irmãos e irmãs, ...

AS: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para o nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

PR: Ó Deus de misericórdia, que esta 
oferenda vos seja agradável e possa abrir 
para nós a fonte de toda bênção. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém.

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.

PR: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Pai santo, Senhor 
do céu e da terra, por Cristo, Senhor   
nosso. Pela vossa Palavra criastes o  
universo e em vossa justiça tudo      
governais. Tendo-se encarnado, vós nos 
destes o vosso Filho como mediador. Ele 
nos dirigiu a vossa palavra, convidando-
nos a seguir seus passos. 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 mulheres criados para a 
glória de vosso nome, redimidos pelo 
sangue de sua cruz e marcados com o 
selo do vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à     
multidão dos Anjos e dos Santos,      
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS:  Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra proclamam 
a vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!

PR: 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, 
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quando nos reunimos por seu amor. Como 
outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.

AS: O vosso Filho permaneça entre nós!

PR: 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 Senhor ✠ 
Jesus Cristo.

AS: Mandai o vosso Espírito Santo!

PR: Na véspera de sua paixão, durante 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. 

PR: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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 REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

PR: Eis o mistério da fé!

AS: Todas as vezes que comemos  
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

PR: 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. Olhai com bondade para a 
ofer ta 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.

AS: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

PR: 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 unidade, em 
comunhão com o nosso Papa Francisco 

e o nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo, 
Bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja 
irmã, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.

AS: O vosso Espírito nos una num só corpo!

PR: Fazei que todos os membros da 
Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os 
sinais dos tempos e empenhem-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 
esperanças, e andar juntos no caminho 
do vosso reino. 

AS: Caminhamos no amor e na alegria!

PR: Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs (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.

AS: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!

PR: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos 
à morada eterna, onde viveremos para 
sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, 
vos louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, vosso Filho.

PR: 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.

AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

PR: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os  
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A paz do Senhor esteja sempre  
convosco.

AS: O amor de Cristo nos uniu.

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.

PR: Lembrai-vos da promessa ao vosso 
servo, pela qual me cumulastes de     
esperança! O que me anima na aflição é 
uma certeza: Vossa palavra me dá a vida, ó 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a).

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

Na Celebração da Palavra

Terminada  a  Oração  dos  Fiéis,  faça-se a coleta 
como de costume. 

Animador: Neste momento de partilha, 
ajudemos, com o coração alegre, nas 
necessidades de nossa comunidade, 
expressando nossa gratidão a Deus. 
Façamos a partilha cantando:

Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O 
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao  
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o 
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor, 
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão.

Animador: Vamos acolher em nosso 
meio Jesus Eucarístico, cantando:

1. Obrigado, Senhor. 
Porque és meu amigo
Porque sempre comigo
Tu estás a falar
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No perfume das flores
na harmonia das cores
E no mar que murmura
o teu nome a rezar

Escondido tu estás
No verde das florestas
Nas aves em festa
No sol a brilhar
Na sombra que abriga
na brisa amiga
Na fonte que corre
Ligeira a cantar
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 
de união fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou:

AS: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade,  assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a 
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou 
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; 
aquele que me segue não anda nas tre-
vas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo(a). 

É comunhão, é comunhão
Em Jesus Cristo por inteiro neste pão
É comunhão, é comunhão
Com sua Igreja Missionária em ação

1. É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro
Que dia a dia vem em nossa direção
Com Ele vamos revelar ao mundo inteiro
Os horizontes da Evangelização

2. É comunhão com o projeto de Jesus
A Boa Nova que Ele veio revelar

Que por amor aceitou morrer na cruz
Para o seu povo oprimido resgatar

3. É comunhão com o Espírito de Amor
Protagonista da Evangelização
Ele revela os segredos do Senhor
E guia a Igreja nos caminhos da missão

4. É comunhão com a Igreja Missionária
Que nos acolhe, nos convoca, nos envia
Como Maria, segue sempre solidária
Alimentada pela Santa Eucaristia

PR: Ó Deus, que a comunhão nesta  
Eucaristia renove a nossa vida para que, 
participando da paixão de Cristo neste 
mistério, e anunciando a sua morte, 
sejamos herdeiros da sua glória.         
Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém.

RITOS FINAIS

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para 
vossa messe.

AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os 
operários são poucos.

PR: O Senhor esteja convosco.

AS: Ele está no meio de nós.

PR: O Senhor vos abençoe e vos guarde.

AS: Amém.

PR: Ele vos mostre seu rosto e se compa-
deça de vós.

AS: Amém.

PR: Volte para vós o seu olhar, e vos dê a 
sua paz.

AS: Amém.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho  e Espírito Santo.✠

AS: Amém.

Toda a Bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração

1. Vinde a nós, ó Santo Espírito
Vinde nos iluminar
A Palavra que nos salva
Nós queremos conservar

FORMAÇÃO LITÚRGICA

Os Diversos cantos da Missa

15 - O “Canto Final”

A reforma litúrgica realizada pelo Concílio 
Vaticano II propôs, como última fórmula da 
celebração litúrgica, o “Ide em paz”. Um 
canto “final” pode ser executado durante a 
saída do povo. Canto não previsto no  
Missal Romano. 

Conclusão

Hoje, sente-se grande fragilidade com 
relação à música que se canta em muitas 
celebrações, sobretudo nos grandes   
eventos e na mídia: letras que pouco 
expressam o sentido teológico do mistério 
da fé celebrado na liturgia, apresentando 
sensível distância das fontes bíblicas e 
litúrgicas. Nota-se, muitas vezes, total 
desconhecimento e até descaso, com 
respeito ao repertório proposto pela CNBB, 
como fruto de todo trabalho feito nos  
últimos 50 anos decorrentes da reforma do 
Concílio Vaticano II. Na liturgia cristã o canto 
obedece a uma finalidade específica de 
celebrar os mistérios da fé com gestos e 
palavras: a Palavra de Deus realizada na 
assembleia litúrgica e as palavras que 
acompanham e explicitam o sentido das 
ações rituais. A música ritual não pode ser 
produzida por si mesma, com fim estético, 
e muito menos com critérios subjetivos. A 
primazia do texto requer cuidados exigidos 
pela própria função que a música cumpre 
na celebração da fé que, sendo orante em 
sua forma, leve a pessoa ao encontro com 
o Deus de Jesus Cristo.

Comissão Diocesana de Liturgia

LITURGIA DIÁRIA
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28 CANTO FINAL

22 ORAÇÃO DO PAI NOSSO

23 CANTO DE COMUNHÃO

24 ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

25 ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

26 COMUNICAÇÕES

27 BÊNÇÃO FINAL
Tempo comum, I - MR, 525
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