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ANO XXIV - 30/01/2022 - Nº 1442 - ANO LITÚRGICO C

RITOS INICIAIS
4º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: A Eucaristia nos dá consciência
de que somos comunidade profética a
serviço da liber tação dos pobres,
oprimidos e marginalizados. Embora a
luta pela justiça seja cheia de conflitos, o
Deus da aliança está do nosso lado, pois
ressuscitou Jesus, tornando-o vitorioso.
Celebremos este acontecimento, que
nos dá força e coragem.

1

CANTO DE ENTRADA

1. Antes que Eu te formasse
dentro do seio de tua mãe,
antes que tu nascesses,
te conhecia e te consagrei.
Para ser meu profeta
entre as nações Eu te escolhi,
irás aonde enviar-te
e o que te mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar,
ai de mim, se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar,
se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar,
ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar,
se tua voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te,
porque contigo Eu estarei
não temas anunciar-me,
em tua boca Eu falarei.
Entrego-te meu povo,
vai arrancar e derrubar,
para edificar, destruirás e plantarás!

2
3

PR: Deus todo poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.

deles. 18Com efeito, eu te transformarei
hoje numa cidade for tificada, numa
coluna de ferro, num muro de bronze
contra todo o mundo, frente aos reis de
Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e
ao povo da terra; 19eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu
estou contigo para defender-te”, diz o
Senhor. Palavra do Senhor.

AS: Amém.

AS: Graças a Deus.

PR: Ó Cristo, que viestes chamar os
pecadores humilhados.
PR: Senhor, que intercedeis por nós junto
a Deus Pai, que nos perdoa.

4

GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
D e u s , r e i d o s C é u s , D e u s 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.

5

ORAÇÃO DO DIA

PR: Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-vos de todo o coração, e amar
todas as pessoas com verdadeira
caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

6
ATO PENITENCIAL

PR: O Senhor disse: “Quem dentre de vós
estiver sem pecado, atire a primeira
pedra”. Reconheçamo-nos todos
pecadores e perdoemo-nos mutuamente
do fundo do coração.
PR: Senhor, que viestes salvar os
corações arrependidos.
AS: Piedade, piedade, piedade de nós.

PRIMEIRA LEITURA
Jr 1,4-5.17-19

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Nos dias de Josias, rei de Judá, 4Foi-me
dirigida a palavra do Senhor, dizendo:
5
“Antes de formar-te no ventre materno,
eu te conheci; antes de saíres do seio de
tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta
das nações. 17Vamos, põe a roupa e o
cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo
que eu te mandar dizer: não tenhas medo,
senão, eu te farei tremer na presença

7

SALMO RESPONSORIAL
Sl 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R.15ab)

R. Minha boca anunciará todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor.
1

Eu procuro meu refúgio em vós,
Senhor:*
que eu não seja envergonhado para
sempre!
2
Porque sois justo, defendei-me e
libertai-me!*
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! R.
3

Sede uma rocha protetora para mim,*
um abrigo bem seguro que me salve!
Porque sois a minha força e meu amparo, †
o meu refúgio, proteção e segurança! *
4a
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do
ímpio. R.
5

Porque sois, ó Senhor Deus, minha
esperança,*
em vós confio desde a minha juventude!
6a
Sois meu apoio desde antes que eu
nascesse, *
6b
desde o seio maternal, o meu amparo. R.
15a

Minha boca anunciará todos os dias*
vossa justiça e vossas graças
incontáveis.
17
Vós me ensinastes desde a minha
juventude,*
e até hoje canto as vossas maravilhas. R.
15b
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SEGUNDA LEITURA
1Cor 12,4-11

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios. Irmãos: 12,31Aspirai aos
dons mais elevados. Eu vou ainda
mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. 13,1Se eu falasse todas as
línguas, as dos homens e as dos anjos,
mas não tivesse caridade, eu seria como
um bronze que soa ou um címbalo que

retine. 2Se eu tivesse o dom da profecia,
se conhecesse todos os mistérios e toda
a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de
transportar montanhas, mas se não
tivesse caridade, eu não seria nada. 3Se
eu gastasse todos os meus bens para
sustento dos pobres, se entregasse o
meu corpo às chamas, mas não tivesse
caridade, isso de nada me serviria. 4A
caridade é paciente, é benigna; não é
invejosa, não é vaidosa, não se
ensoberbece; 5não faz nada de
inconveniente, não é interesseira, não se
encoleriza, não guarda rancor; 6não se
alegra com a iniquidade, mas se regozija
com a verdade. 7Suporta tudo, crê tudo,
espera tudo, desculpa tudo. 8A caridade
não acabará nunca. As profecias
desaparecerão, as línguas cessarão, a
ciência desaparecerá. 9Com efeito, o
nosso conhecimento é limitado e a nossa
profecia é imperfeita. 10Mas, quando vier
o que é perfeito, desaparecerá o que é
imperfeito. 11Quando eu era criança,
falava como criança, pensava como
criança, raciocinava como criança.
Quando me tornei adulto, rejeitei o que
era próprio de criança. 12Agora nós
vemos num espelho, confusamente,
mas, então, veremos face a face. Agora,
conheço apenas de modo imperfeito,
mas, então, conhecerei como sou
conhecido. 13Atualmente permanecem
estas três coisas: fé, esperança,
caridade. Mas a maior delas é a caridade.
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Lc 4 18

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Foi o Senhor quem me mandou boas notícias
anunciar; ao pobre, a quem está no cativeiro,
libertação eu vou proclamar!
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EVANGELHO
Lc 4,21-30

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: Entrando Jesus na
sinagoga disse: 21“Hoje se cumpriu esta
passagem da Escritura que acabastes de
ouvir”. 22Todos davam testemunho a seu
respeito, admirados com as palavras
cheias de encanto que saíam da sua
boca. E diziam: 'Não é este o filho de
José?” 23Jesus, porém, disse: “Sem
dúvida, vós me repetireis o provérbio:
Médico, cura-te a ti mesmo. Faze
também aqui, em tua terra, tudo o que

ouvimos dizer que fizeste em
Cafarnaum”. 2 4 E acrescentou: “Em
verdade eu vos digo que nenhum profeta
é bem recebido em sua pátria. 25De fato,
eu vos digo: no tempo do profeta Elias,
quando não choveu durante três anos e
seis meses e houve grande fome em toda
a região, havia muitas viúvas em Israel.
26
No entanto, a nenhuma delas foi
enviado Elias, senão a uma viúva que
vivia em Sarepta, na Sidônia. 27E no
tempo do profeta Eliseu, havia muitos
leprosos em Israel. Contudo, nenhum
deles foi curado, mas sim Naamã, o
sírio”. 28Quando ouviram estas palavras
de Jesus, todos na sinagoga ficaram
furiosos. 29Levantaram-se e o
expulsaram da cidade. Levaram-no até
ao alto do monte sobre o qual a cidade
estava construída, com a intenção de
lançá-lo no precipício. 30Jesus, porém,
passando pelo meio deles, continuou o
seu caminho. Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA

11

12

PROFISSÃO DE FÉ

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.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS

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

PR: O Senhor sempre enviou profetas à
humanidade para que revelassem seu
plano de amor. Supliquemos ao Pai que
sua Palavra seja cada vez mais acolhida
em todos os corações. Por isso,
rezemos:
AS: Fortalecei-nos em vosso amor.
1. Senhor, ajudai a ouvir o vosso
chamado todos os batizados e batizadas,
para que, assumindo a graça do Batismo,
sejam fieis à missão que lhes confiastes

desde o ventre materno sendo testemunhas da Palavra de Deus sobretudo nos
lugares onde Jesus Cristo não é acolhido,
nós vos pedimos.
2. Senhor, fazei que esta assembleia de
Povo eleito aqui reunida em vosso nome,
aspire aos dons mais elevados, vivendo a
caridade como expressão maior de vossa
misericórdia em nosso meio, nós vos
pedimos.
3. Senhor, for talecei os nossos
catecúmenos, para que, ouvindo a
Palavra de Deus, a acolham com
firmeza, praticando-a em todos os
momentos da vida, auxiliai-nos,
sobretudo, pelo testemunho cristão de
toda a comunidade, nós vos pedimos.
4. Senhor, pelas comunidades que
encontram obstáculos à vivência e ao
anúncio do Evangelho: para que,
animadas pela força do Senhor Ressuscitado
e pela prática da caridade fraterna,
renovem suas forças, nós vos pedimos.
5. Senhor, pelos inúmeros irmãos que
são indiferentes ao Evangelho: para que,
através do testemunho de caridade e
perseverança dos cristãos, abram seus
corações à escuta da Palavra de Deus,
nós vos pedimos.
PR: Ouvi, ó Pai, as preces que vos
dirigimos e enviai sobre nós o vosso
Espírito Santo, para que, escutando os
profetas do tempo presente, nos
tornemos defensores dos pobres e
oprimidos. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

Sabes, Senhor,
o que temos é tão pouco pra dar
mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar!
1. Queremos nesta hora
diantes dos irmãos
comprometer a vida
buscando a união.
2. Sabemos que é difícil
os bens compartilhar
mas com a tua graça,
Senhor, queremos dar.
3. Olhando teu exemplo,
Senhor, vamos seguir,
fazendo o bem a todos,
sem nada exigir!

15 SOBRE AS OFERENDAS

PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
PR: Para vos servir, ó Deus, depositamos
nossas oferendas em vosso altar;
acolhei-as com bondade, a fim de que se
tornem o sacramento da nossa salvação.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
MR,495

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: É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo
inteiro, de dia e de noite, agradecendo
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É
ele o sacerdote verdadeiro que sempre se
oferece por nós todos, mandando que se
faça a mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos bem
unidos, louvando e agradecendo com
alegria, juntando nossa voz à voz dos
anjos e à voz dos santos todos, para
cantar (dizer):
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: Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito per to de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por
ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de
que as nossas ofertas se mudem no
Corpo ✠ e no Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
AS: Mandai vosso Espírito Santo!
PR: Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus tendo
o pão em suas mãos, olhou para o céu e
deu graças, partiu o pão e o entregou 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,
tomou 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: Tudo isso é mistério da fé!
AS: Toda vez que se come deste Pão,
toda vez que se bebe deste Vinho, se
recorda a paixão de Jesus Cristo e se
fica esperando sua volta!
PR: Recordamos, ó Pai, neste momento,
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua
ressurreição e ascensão; nós queremos
a vós oferecer este Pão que alimenta e
que dá vida, este Vinho que nos salva e dá
coragem.
AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
PR: E, quando recebermos Pão e Vinho,
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
AS: O Espírito nos uma num só corpo!
PR: Protegei vossa Igreja que caminha
nas estradas do mundo rumo ao céu,
cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.
AS: Caminhamos na estrada de Jesus!
PR: Dai ao santo Padre, o Papa
Francisco, ser bem firme na Fé, na
Caridade, e a Marco Aurélio, que é Bispo
desta Igreja, Evaristo, Bispo da Prelazia
de Marajó, nossa Igreja irmã, muita luz
para guiar o seu rebanho.
AS: Caminhamos na estrada de Jesus!
PR: Esperamos entrar na vida eterna com
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São
José, seu esposo, os apóstolos e todos
os santos, que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.
AS: Esperamos entrar na vida eterna!
PR: A todos os que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados
com o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que pra todos
preparastes.
AS: A todos dai a luz que não se apaga!
PR: E a nós, que agora estamos reunidos
e somos povo santo e pecador, dai força
para construirmos juntos o vosso reino,
que também é nosso.
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

17

ORAÇÃO DO PAI NOSSO

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!
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ORAÇÃO PELA PAZ

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: 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).

19

CANTO DE COMUNHÃO

1. Bem-vindos à mesa do Pai,
onde o Filho se faz fraternal refeição!
É Cristo a forte comida,
o Pão que dá vida com amor-comunhão.

Vinde, ó irmãos, adorar,
vinde adorar o Senhor!
A Eucaristia nos faz Igreja,
comunidade de amor! (bis)
2. Partimos o único pão,
no altar-refeição, ó mistério de amor!
Nós somos sinais de unidade na fé,
na verdade, convosco, ó Senhor.
3. No longo caminho que temos,
o Pão que comemos nos sustentará
É Cristo o Pão repartido,
que o povo sofrido vem alimentar.
4. Há gente morrendo de fome,
sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar
Não é a vontade de Deus, pois Jesus,
Filho seu, quis por nós se doar.
5. Queremos servir a Igreja,
na plena certeza de nossa missão
Vivendo na Eucaristia,
o Pão da alegria e da libertação.

20

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Renovados pelo sacramento da
nossa redenção, nós vos pedimos, ó
Deus, que este alimento da salvação
eterna nos faça progredir na verdadeira
fé. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.

22

COMUNICAÇÕES

23

BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém.
*Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se, dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.

AS: Amém.

24

CANTO FINAL

Ide pelo mundo, ide pelo mundo
e anunciai, e anunciai,
o Evangelho a toda criatura.
1. Eu vos envio, construtores do amor,
fazei irmãos, Deus é o Pai, proclamai.
Cidade viva, um só povo formai,
um só batismo, só um Senhor adorai.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:

25

CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

1. Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado, Senhor
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. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADORAÇÃO AO
SANTÍSSIMO SACRAMENTO, após o canto ou
oração reza-se a oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra
inunda meu ser permanece em nós. (bis)
PR: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste dia santo de domingo
nos acolheis na comunhão do vosso
amor e renovais nossos corações com a
alegria da ressurreição de Jesus.

recorda a vitória de Jesus sobre a morte,
escutando a sua Palavra e dando graças,
na esperança de ver o novo céu e a nova
terra, onde não haverá mais fome, nem
morte, nem dor, e onde viveremos na
plena comunhão do vosso amor.
AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
PR: Como Jesus que, muitas vezes,
reuniu-se com os seus para comer e
beber, revelando que o vosso reino havia
chegado, nós também nos alegramos no
sacramento do Corpo de vosso Filho,
penhor de vida eterna.
AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
PR: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda do vosso
reino, e recebei o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
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: Provai e vede como o Senhor é bom,
feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
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).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.

AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
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