
19. Canto de Ação de Graças
1. Com Maria subamos a Belém, / vai 
o Céu um mistério revelar: / nosso Deus, 
pequenino, ao mundo vem, / para o mundo 
no amor, então, salvar.
RefRão: Vai agora, vai, meu povo, / 
um sinal de luz vai ser. / Vai plantar um 
mundo novo / para a vida florescer! / Eis 
que brilha um novo dia, / na luz cheia de 
esplendor. / Sua aurora é, pois, Maria, 
/ e seu Sol, Deus Redentor!
2. Vai das nuvens descer o Salvador, / ter-
ras secas o Céu vai orvalhar, / e as nações 
ao encontro do Senhor / vai a estrela da 
manhã então guiar!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus todo-poderoso, 
tendo nós recebido o penhor da eterna 
redenção, fazei que, ao aproximar-se a 
festa da salvação, nos preparemos com 
maior empenho para celebrar dignamente 
o mistério do vosso Filho. Que vive e reina 
para sempre.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. A liturgia de hoje nos prepara para 
as celebrações natalinas, convidando-
-nos a viver em humildade, fraternidade 
e comunhão. Não nos deixemos levar pelo 
consumismo que costuma acontecer neste 
período. Empenhemo-nos mais na oração 
e na ajuda ao próximo, com gestos bem 
concretos, testemunhando que somos discí-
pulos e discípulas d’Aquele cujo nascimento 
celebraremos e cuja volta aguardamos. 

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e misericordio-
so vos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda credes e cuja volta esperais, 
e derrame sobre vós as suas bênçãos. 

T. Amém.
P. Que durante esta vida ele vos torne 
firmes na fé, alegres na esperança, solícitos 
na caridade. 
T. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda do Sal-
vador feito homem, sejais recompensados 
com a vida eterna, quando vier de novo em 
sua glória.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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Então é Natal
Houve um tempo em que o dia de hoje era 
chamado de domingo rorate, por causa da 
primeira palavra da antífona da entrada 
(rorate coeli), cuja tradução em português 
foi proclamada na missa de hoje: “Céus, 
deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o 
justo; abra-se a terra, e brote o Salvador!” 
Durante todo o Advento tivemos em mente 
a imagem do deserto; João Batista con-
vidava nas areias do Sinai a preparar o 
caminho do Senhor. 
Hoje, num silêncio semelhante ao do deser-
to, o próprio Deus prepara, no coração de 
Maria, a estrada real na qual o Rei dos 
reis, assumindo nossa natureza humana, 
se torna irmão de toda a humanidade: 
“Enquanto um profundo silêncio envolvia o 
Universo, e a noite ia no meio do seu curso, 
desceu do céu, ó Deus, do seu trono real, 
a Vossa Palavra onipotente” (Sb 18, 14-15).
Davi queria edificar um templo de pedra 
que servisse de morada para Deus entre os 
homens; em Maria, Deus escolhe habitar 
no seio da humanidade. Em nossa própria 
carne, vimos a face de Deus.
Chegamos ao ponto alto do Advento. Como 
quando se completam os dias de gestação, 
aguardamos ansiosamente pelo Menino 
que está por vir. Ele nos recorda que somos 
irmãos, que pertencemos à família do mes-
mo Pai que está nos céus e, a cada ano, nos 
convida a sermos melhores, mais fraternos.
Há pouco tempo, em alguns estados da 
nação mais rica do mundo, pensou-se em 
abolir o recreio escolar, já que as crianças, 
tão acostumadas ao computador e ao video-
game, já não mais se animavam a deixar 
as máquinas para brincarem juntas. Nesse 
mundo marcado pelo individualismo, onde 
vizinhos não se cumprimentam, parentes 
não se encontram, onde as amizades são 
mais marcadas pelo interesse do que pela 
fraternidade, o Menino de Belém nos acor-
da, nos faz lembrar que existe algo além 
de nossa própria mediocridade.
É tempo de acordarmos, sermos solidários, 
amigos. Certamente o melhor presente de 
Natal não é o eletrônico da moda mas, sim, 
um abraço, um sorriso, uma palavra: eu te 
amo. Que a Virgem Maria nos ensine como 
devemos realmente esperar e viver o Natal.

CeLeBRANDo o NATAL JUNTo Ao 
ALTAR Do SeNHoR

Dentre as grandes alegrias do Natal, encontra-
-se a participação na Eucaristia em comuni-
dade. Procuremos nos informar acerca dos 
horários das missas para bem celebrar o nasci-
mento do Salvador.

ACeNDeNDo A QUARTA VeLA DA 
CoRoA Do ADVeNTo

P. Advento! O Senhor está para chegar. 
Seu nome é Jesus. Ele vem para nos salvar!

T. Preparemos a cidade. Preparai toda 
a nação, porque Cristo, a novidade, vem 
a cada coração...

Acende-se a quarta das velas.

P. Irmãos e irmãs, que Cristo, alegria 
eterna, nos console em nossas dores, para 
que, assim consolados, testemunhemos a 
alegria e a esperança.

T. Eis a luz da quarta vela: um clarão 
se faz brilhar. Bate forte o coração: é 
Jesus quem vai chegar. 

Ergue-se a vela acesa diante de toda a assembleia. 

T. No Advento a tua vinda nós quere-
mos preparar. Vem, Senhor, que é teu 
Natal, vem nascer em nosso lar.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

RefRão: Irmãos, reunidos no altar,  
/ celebremos o Cristo que vem. / Nos-
so Deus vem o amor garantir, / nossa 
humanidade assumir.
1. Na certeza que Deus vai chegar, / 
Redentor que se fez nosso irmão, / espe-
remos a “Luz verdadeira / vinda ao mundo 
iluminar”. 
2. Em preparo à luz que virá, / de João nós 
ouvimos também: / “Eu a vós batizei pela 
água, / Ele o Espírito Santo vos dará”.

2. Saudação
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 reuniu no 
amor de Cristo.
P. O verdadeiro encontro com Aquele 
que vem não se dá em atos puramente 
exteriores, mas num coração convertido.
T. Quanto mais repletos de Deus esta-
mos, mais sensíveis aos outros somos.

Antífona da Entrada (Is 45,8)

Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei 
o justo; abra-se a terra, e brote o Salvador!

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, o Natal está bem pró-
ximo. Preparemos nosso coração para 
acolher dignamente a Palavra que se faz 
Carne, reconhecendo com humildade as 
nossas faltas. 

(Pausa)

P. Senhor, vós que sois o Esperado pelas 
nações, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, vós que sois o Verbo Eterno do 
Pai, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, Filho bendito da Virgem Maria, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T. Amém.

4. Oração
P. OREMOS: Derramai, ó Deus, a vossa 
graça em nossos corações para que, conhe-
cendo pela mensagem do Anjo a encarnação 
do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão 
e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Belém, a menor das cidades, Nazaré, a 
cidade de onde nada de bom se esperava, 
Maria, a jovem virgem: tantos sinais de 
que o Salvador não viria por este caminho. 
No entanto, foi exatamente o caminho da 
humildade que Ele escolheu, convidando-
-nos a segui-Lo do mesmo modo. 

5. Primeira Leitura
(Sentados) (2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
1Tendo-se o rei Davi instalado já em sua 
casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, 
livrando-o de todos os seus inimigos, 2ele 
disse ao profeta Natã: “Vê: eu resido num 
palácio de cedro, e a arca de Deus está 
alojada numa tenda!” 3Natã respondeu 
ao rei: “Vai e faze tudo o que diz o teu 
coração, pois o Senhor está contigo.” 4Mas, 
nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi 
dirigida a Natã nestes termos: 5“Vai dizer 
ao meu servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: 
Porventura és tu que me construirás uma 
casa para eu habitar? 8bFui eu que te tirei 
do pastoreio, do meio das ovelhas, para que 
fosses o chefe do meu povo, Israel. 9Estive 
contigo em toda a parte por onde andaste, e 
exterminei diante de ti todos os teus inimi-
gos, fazendo o teu nome tão célebre como 
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4o Domingo do Advento
A Esperança tem um nome:  

Jesus, o Deus Salvador!

Nossa esperança tem um nome: JESUS CRISTO, o Filho bendito da Virgem Maria. 
Nele, por Ele, para Ele, converge todo o nosso existir. Já bem próximos do Natal, siga-
mos o exemplo de Nossa Senhora acolhendo o Salvador em nossos corações, em nossa 
família, nossa comunidade e nossa cidade.
Além desta grande intenção, destacamos, entre outras, as seguintes...

Entrada: Roberto das Neves Belleza e Waldeci Farias; Ofertas: José M. S. de Cueto e Lindberg Pires;  
Comunhão: Pe. José Weber; Ação de Graças: João de Araújo e Irmã Míria T. Kolling.



Paróquia São Luiz Rei de França (Costa Barros)

25 anos de Fundação – 1989 - 2014 / 19 de Dezembro

Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a Comunidade.

o dos homens mais famosos da terra. 10Vou 
preparar um lugar para o meu povo, Israel: 
eu o implantarei, de modo que possa morar 
lá sem jamais ser inquietado. Os homens 
violentos não tornarão a oprimi-lo como 
outrora, 11no tempo em que eu estabelecia 
juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te 
uma vida tranquila, livrando-te de todos os 
teus inimigos. E o Senhor te anuncia que 
te fará uma casa. 12Quando chegar o fim 
dos teus dias e repousares com teus pais, 
então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, 
e confirmarei a sua realeza. 14aEu serei para 
ele um pai e ele será para mim um filho. 
16Tua casa e teu reino serão estáveis para 
sempre diante de mim, e teu trono será 
firme para sempre.’” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial [Sl 88(89)]

RefRão: Ó Senhor, eu cantarei eter-
namente o vosso amor!
1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, * de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! Porque dissestes: 
“O amor é garantido para sempre!” * E a 
vossa lealdade é tão firme como os céus. 
2. “Eu firmei uma Aliança com meu servo, 
meu eleito, * e eu fiz um juramento a Davi, 
meu servidor. Para sempre, no teu trono, 
firmarei tua linhagem, * de geração em 
geração garantirei o teu reinado!
3. Ele, então, me invocará:  ‘Ó Senhor, 
vós sois meu Pai, sois meu Deus, * sois 
meu Rochedo onde encontro a salvação!’ 
Guardarei eternamente para ele a minha 
graça * e com ele firmarei minha Aliança 
indissolúvel.”

7. Segunda Leitura (Rm 16,25-27)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 25Glória seja dada àquele que tem o 
poder de vos confirmar na fidelidade ao meu 
evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de 
acordo com a revelação do mistério mantido 
em sigilo desde sempre. 26Agora este misté-
rio foi manifestado e, mediante as Escrituras 
proféticas, conforme determinação do Deus 
eterno, foi levado ao conhecimento de todas 
as nações, para trazê-las à obediência da 
fé. 27A ele, o único Deus, o sábio, por meio 
de Jesus Cristo, a glória, pelos séculos dos 
séculos. Amém! Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho
(De pé) (Lc 1,38)

RefRão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em 
mim a tua palavra! 

9. Evangelho (Lc 1,26-38)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, 26o anjo Gabriel 
foi enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré, 27a uma vir-
gem, prometida em casamento a um 
homem chamado José. Ele era descenden-
te de Davi e o nome da virgem era Maria. 
28O anjo entrou onde ela estava e disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está 
contigo!” 29Maria ficou perturbada com 
essas palavras e começou a pensar qual seria 
o significado da saudação. 30O anjo, então, 
disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, a quem 
porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, 
será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor 
Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele 
reinará para sempre sobre os descendentes 
de Jacó, e o seu reino não terá fim.” 34Maria 
perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, 
se eu não conheço homem algum?” 35O 
anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, 
e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua 
sombra. Por isso, o menino que vai nascer 
será chamado Santo, Filho de Deus. 36Tam-
bém Isabel, tua parenta, concebeu um filho 
na velhice. Este já é o sexto mês daquela 
que era considerada estéril, 37porque para 
Deus nada é impossível.” 38Maria, então, 
disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se 
em mim segundo a tua palavra!” E o anjo 
retirou-se. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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; / pade-
ceu 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.

12. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, a Boa Nova que acabamos 
de ouvir inspire nossas súplicas e orações, 
levando-nos a confiantemente dizer:
T. Interceda por nós a Virgem cheia de 
graça!
1. Pela Igreja una, santa e apostólica, casa 
prometida por Deus a Davi, para que a 
Virgem Maria seja sempre o seu modelo 
de santidade, disponibilidade e serviço, 
rezemos:
2. Pelos que têm a missão de governar e 
conduzir as nações, para que reconheçam 
que, sem Deus, não se chega à verdadeira 
paz, rezemos:
3. Pelos batizados, para que, imitando a 
humildade e a disponibilidade da Virgem 
Maria, tornem-se efetivos testemunhos de 
amor a Deus e ao próximo, rezemos:
4. Pelas pessoas e grupos que, repletos 
da graça de Deus, trabalham em favor do 
próximo, rezemos:
5. Por nós, que hoje nos reunimos nesta 
assembleia dominical, para que recebamos 
a graça de anunciar, por palavras e atos, o 
mistério do Verbo Encarnado, rezemos:
   (Intenções da comunidade.)

P. Escutai, ó Deus, as nossas súplicas e 
preparai nossos corações para acolherem 
vosso Filho, luz do mundo, com a fé e a 
simplicidade da Bem-Aventurada Virgem 
Maria. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

13. Canto das Ofertas (Sentados)

RefRão: Que alegria, que esperança, 
/ aguardar Jesus que vem! / Renovemos 
nossas vidas, / confirmemos nossa fé.



Nosso Natal será diferente!
Participe das celebrações natalinas

Informe-se sobre os horários em sua paróquia.

1. Junto ao pão e junto ao vinho, colo-
quemos / a promessa de vivermos como 
irmãos. / Sobre a ara do altar depositemos 
/ o aperto fraternal de nossas mãos.
2. Aceitai, ó Senhor, nesse momento, / 
nossa vida transformada em oblação, / 
como aceitais, ó Senhor, o alimento / que 
o fermento, levedando, torna pão.

14. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora na 
caminhada rumo ao céu, seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

15. Oração Sobre as Oferendas
P. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, 
que trouxe a vida ao seio de Maria, san-
tifique estas oferendas colocadas sobre o 
vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II
Prefácio do Advento, IIA
Maria, a nova eva
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 graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós 
vos louvamos, bendizemos e glorificamos 
pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de 
Deus. Do antigo adversário nos veio a des-
graça, mas do seio virginal da Filha de Sião 
germinou aquele que nos alimenta com o 
pão do céu e garante para todo o gênero 
humano a salvação e a paz. Em Maria, é-nos 
dada de novo a graça que por Eva tínhamos 
perdido. Em Maria, mãe de todos os seres 
humanos, a maternidade, livre do pecado 
e da morte, se abre para uma nova vida. 
Se grande era a nossa culpa, bem maior se 
apresenta a divina misericórdia em Jesus 
Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto 
esperamos sua chegada, unidos aos anjos 
e a todos os santos, cheios de esperança e 
alegria, nós vos louvamos cantando (dizen-
do) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e = o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE 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. Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofe-
recemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa N., com 
o nosso Bispo N. e todos os ministros do 
vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos irmãos 
e irmãs que morreram na esperança da 
ressurreição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie dade 
de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo 
vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
P. 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.

17. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
RefRão: Vem, ó Senhor, com o teu povo 
caminhar, / teu Corpo e Sangue vida e 
força vêm nos dar. 
1. A Boa Nova proclamai com alegria. / 
Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria. 
/ E o deserto vai florir e se alegrar. / Da 
terra seca, flores, frutos vão brotar.
2. Eis nosso Deus e Ele vem para salvar, 
/ com sua força vamos juntos caminhar / 
e construir um mundo novo e libertado / 
do egoísmo, da injustiça e do pecado. 
3. Uma voz clama no deserto com vigor: / 
“Preparai hoje os caminhos do Senhor!” / 
Tirai do mundo a violência e a ambição, 
/ que não vos deixam ver no outro vosso 
irmão.
4. Distribuí os vossos bens com igualdade, 
/ fazei na terra germinar fraternidade. / O 
Deus da vida marchará com o seu povo / e 
homens novos viverão num mundo novo.
5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua 
gente, / que luta e sofre, porém crê que 
estás presente. / Não abandones os teus 
filhos, Deus fiel, / porque teu nome é Deus-
-Conosco: Emanuel.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Is 7,14)

A Virgem conceberá e dará à luz um filho; 
e ele será chamado “Deus-conosco”.


