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D. Que, pela celebração desta Via-Sacra, 
a graça da verdadeira conversão chegue 
até nós,
T. e possamos ser missionários da espe-
rança. 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
D. O Deus da esperança esteja com todos 
vós.
T. Demos graças a Deus.

Canto Final
REfRÃO: Vitória! Tu reinarás, / ó Cruz! 
Tu nos salvarás!
1. Brilhando sobre o mundo que vive sem 
tua luz, / tu és um sol fecundo de amor e 
de paz, ó Cruz!
2. Aumenta a confiança do pobre e do 
pecador. / Confirma nossa esperança na 
marcha para o Senhor.
3. À sombra dos teus braços, a Igreja vive-
rá. /  Por ti, no eterno abraço, o Pai nos 
acolherá.

Cantos Opcionais

1 
1. Me chamaste para caminhar na vida 
contigo. / Decidi para sempre seguir-te, 
não voltar atrás. / Me puseste uma brasa 
no peito e uma flecha na alma. / É difícil 
agora viver sem lembrar-me de Ti.
REfRÃO: Te amarei, Senhor! Te amarei, 
Senhor! / Eu só encontro a paz e a alegria 
bem perto de Ti!
2. Eu pensei muitas vezes calar e não 
dar nem resposta. / Eu pensei na fuga, 
esconder-me, ir longe de Ti. / Mas, tua 
força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido. 
/ É difícil agora viver sem saudades de Ti.
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar 
solitário, / pois conheces a minha fraqueza 
e o meu coração. / Vem, ensina-me a viver a 
vida na tua presença, / no amor dos irmãos, 
na alegria, na paz, na união.

2 
1. Com minha Mãe estarei / na santa 
glória um dia!  / Junto a Virgem Maria, / 
no céu, triunfarei!

REfRÃO: No céu, no céu, com minha 
Mãe estarei! (2x)

2. Com minha Mãe estarei / aos Anjos me 
ajuntando; /  do Onipotente ao mando, / 
hosanas lhe darei.
3. Com minha Mãe estarei! / Então coroa 
digna, / de sua mão benigna, /  feliz receberei.
4. Com minha Mãe estarei / e sempre 
neste exílio / de seu piedoso auxílio / com 
fé me valerei.
3 
1. Cubra-me com seu manto de amor. / 
Guarda-me na paz desse olhar. / Cura-
-me as feridas e a dor, me faz suportar. 
/ Que as pedras do meu caminho / meus 
pés suportem pisar, / mesmo feridos de 
espinhos, me ajudem a passar. / Se fica-
ram mágoas em mim, Mãe, tira do meu 
coração / e àqueles que eu fiz sofrer,  peço 
perdão. / Se eu curvar meu corpo na dor, 
/ me alivia o peso da cruz, / interceda por 
mim, / minha Mãe, junto a Jesus.
REfRÃO: Nossa Senhora, me dê a mão.  
/ Cuida do meu coração, da minha vida, 
do meu destino. (2x) / Do meu caminho. 
Cuida de mim.
2. Sempre que meu pranto rolar, / ponha 
sobre mim suas mãos, / aumenta a minha 
fé e acalma o meu coração. / Grande é 
a procissão a pedir / a misericórdia, o 
perdão, / a cura do corpo e pra alma a 
salvação. / Pobres pecadores, ó Mãe, tão 
necessitados de vós. / Santa Mãe de Deus, 
tem piedade de nós! / De joelhos aos vossos 
pés, / estendei a nós vossas mãos, / rogai 
por todos nós, vossos filhos, meus irmãos.
4
1. É bom estarmos juntos nesta mesa 
do Senhor / e sentirmos Sua presença no 
calor do nosso irmão. / Deus nos reúne 
aqui, em um só espírito e um só coração. 
/ Toda a família vem. Não falta ninguém 
nesta comunhão.
REfRÃO: E vem, cantando entre nós, 
Maria de Deus, Senhora da Paz. / E 
vem, orando por nós, a Mãe de Jesus.
2. Maria, nossa mãezinha, nos convida à 
união. / Sua presença nos une, faz-nos sem-
pre mais irmãos. / Nossa Senhora escuta o 
nosso silêncio, a nossa oração / e apresenta 
o Filho, que se dá no vinho, que se dá no pão.
5
1. Fico feliz em vir em tua casa, erguer 
minha voz e cantar. / Fico feliz em vir em 
tua casa, erguer minhas mãos e adorar (bis). 

REfRÃO: Bendito é o Nome do Senhor, 
bendito é o Nome do Senhor. / Bendito 
é o Nome do Senhor para sempre. (bis)
6 
REfRÃO: Imaculada Maria de Deus, 
coração pobre, acolhendo Jesus! / Ima-
culada Maria do povo, / Mãe dos aflitos 
que estão junto à cruz.
1. Um coração que era Sim para a vida, 
/ um coração que era Sim para o irmão; 
/ um coração que era Sim para Deus: / 
Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo, / passo 
bem firme que o medo desterra, / mãos 
estendidas que os tronos renegam: / Reino 
de Deus que renova esta terra!
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, / 
que os nossos passos se tornem memória / 
do amor fiel que Maria gerou: / Reino de 
Deus atuando na História!
7 
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. / 
Fez mais forte a minha fé / e por filho me 
adotou. / Às vezes eu paro e fico a pensar / e 
sem perceber me vejo a rezar, / e meu coração 
se põe a cantar / pra Virgem de Nazaré. / 
Menina que Deus amou e escolheu / pra Mãe 
de Jesus, o Filho de Deus, / Maria que o povo 
inteiro elegeu, / Senhora e Mãe do céu.
REfRÃO: Ave Maria, ave Maria, / ave 
Maria, / Mãe de Jesus.
2. Maria que eu quero bem, Maria do 
puro amor, / igual a você ninguém, / Mãe 
pura do meu Senhor. / Em cada mulher 
que a terra criou / um traço de Deus Maria 
deixou, / um sonho de mãe Maria plantou 
/ pro mundo encontrar a paz. / Maria que 
fez o Cristo falar, / Maria que fez Jesus 
caminhar, / Maria que só viveu pra seu 
Deus, / Maria do povo meu. 
8 
1. Ó Maria, concebida / sem pecado ori-
ginal. / Quero amar-vos toda a vida, / com 
ternura filial.
REfRÃO: Vosso olhar a nós volvei! / Vos-
sos filhos protegei! / Ó Maria, ó Maria, 
/ vossos filhos protegei! 
2. Mais que a aurora sois formosa, / mais 
que o sol resplandeceis! / Do universo, Mãe 
bondosa, / o louvor vós mereceis.
3. Nesta terra peregrinos, / nós buscamos 
vida e luz; / Virgem santa, conduzi-nos / 
para o Reino de Jesus!
4. Exaltamos a beleza / com que Deus 
vos quis ornar. / Vossa graça de pureza / 
venha em nós também brilhar. 



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Antes que te formasse dentro do seio de 
tua mãe, / antes que tu nascesses, te conhe-
cia e te consagrei, / para ser Meu profeta 
dentre as nações eu te escolhi. / Irás aonde 
eu te envio e o que te mando proclamarás! 
REfRÃO: Tenho de gritar, tenho de 
arriscar, ai de mim se não o faço! / Como 
escapar de Ti? Como calar se Tua voz 
arde em meu peito? / Tenho de andar, 
tenho de 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, porque 

em tua boca Eu falarei. / Entrego-te meu 
povo, vai arrancar e derrubar;  / para edi-
ficar, destruirás e plantarás.
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e 
tua mãe. / Deixa tua casa porque a terra 
gritando está. / Nada tragas contigo, porque 
ao teu lado Eu estarei. / É hora de lutar, 
porque Meu povo sofrendo está.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

T. Amém.

P. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu  
no amor de Cristo.

3. Ato Penitencial
P. De coração contrito e humilde, apro-
ximemo-nos do Deus justo e santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores.   
    (Pausa)

P.  Tende compaixão de nós, Senhor.
T.  Porque somos pecadores.
P.  Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T.  E dai-nos a vossa salvação. 
P.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T.  Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.

Ano B – 29 de agosto de 2015

Romaria  
Arquidio cesana ao 

Santuário Nacional de  
Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida
Memória do Martírio de São João Batista 

Unida aos inúmeros romeiros que incessantemente comparecem à Casa da Mãe Maria para 
testemunhar o imenso amor de Deus, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza hoje sua romaria 
anual. Traz o compromisso pela construção da paz, a alegria dos consagrados e consagradas e 
o empenho missionário no anúncio da esperança que brota do Filho bendito da Virgem Maria. 
De modo especial, a Arquidiocese carioca quer agradecer os dois meses de visita missionária 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Desde o início de julho, a imagem percorreu os mais 
diversos locais do Rio de Janeiro, conduzindo os missionários no anúncio da esperança e da paz.  
Quis a Providência Divina que a romaria deste ano coincidisse com a memória do martírio 
de São João Batista. Diante da maldade e da prepotência, João Batista não abandonou sua 
fé nem seu compromisso com a verdade e a justiça. Permita, portanto, o Bom Deus, que, 
inspirados no testemunho de João Batista e sob a intercessão da Virgem Mãe Aparecida, 
os brasileiros sejam fiéis aos valores do Reino de Deus.

Entrada e Aclamação: D.R; Ofertas: Fr. Fabreti; Comunhão: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Consagração e Coroação 1: Tradicional; Canto Final: J. Vieira de Azevedo; Coroação 2: Gospel / 
Religioso; Via Sacra 1: Cícero Alencar e Norival de Oliveira; Via-Sacra 2: David Julien/melodia eslava; Canto Opc. 1: Alfred Mercica; Canto Opc. 2: DR; Canto Opc. 3: Roberto Carlos e Erasmo 

Carlos; Canto Opc. 4 e 5: Gospel / Religioso; Cant. Opc. 6: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Canto Opc. 7: Pe. Zezinho; Canto Opc. 8: Melodia alemã tradicional.



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

4. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, quisestes que São 
João Batista fosse o precursor do nasci-
mento e da morte do vosso Filho; como 
ele tombou na luta pela justiça e a verdade, 
fazei-nos também lutar corajosamente 
para testemunhar a vossa palavra. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra

5. Primeira Leitura  

 (Sentados) (Jr 1,17-19)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me 
dirigida: 17“Vamos, 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 deles.18Com 
efeito, eu te transformarei hoje numa cida-
de fortificada, 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.
T. Graças a Deus.

6. Salmo Responsorial   

 (Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 (R. 15a)

REfRÃO: Minha boca anunciará vossa 
justiça.
1. 1Eu procuro meu refúgio em vós, 
Senhor: * que eu não seja envergonhado 
para sempre! 2Porque sois justo, defendei-
-me e libertai-me! * Escutai a minha voz, 
vinde salvar-me!
2. 3Sede 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! * 4aLibertai-
-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.
3. 5Porque sois, ó Senhor Deus, minha 
esperança, * em vós confio desde a minha 
juventude! 6aSois meu apoio desde antes 
que eu nascesse, *6bdesde o seio maternal, 
o meu amparo.
4. 15aMinha boca anunciará todos os dias 
* 15bvossa justiça e vossas graças incontá-
veis. 17Vós me ensinastes desde a minha 
juventude, * e até hoje canto as vossas 
maravilhas.

7. Aclamação ao Evangelho  (De pé)                    

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça, / e tudo mais vos será acres-
centado! – Aleluia! Aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá, mas 
de toda palavra / que procede da boca de 
Deus! – Aleluia! Aleluia! 
3. Se vos perseguem por causa de mim, 
não esqueçais o porquê: / não é o servo 
maior que o Senhor! – Aleluia! Aleluia!

8. Evangelho (Mc 6,17-29)

D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
D. NAQUELE TEMPO,  17Herodes tinha 
mandado prender João, e colocá-lo acor-
rentado na prisão. Fez isso por causa de 
Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, 
com quem se tinha casado. 18João dizia a 
Herodes: “Não te é permitido ficar com 
a mulher do teu irmão”. 19Por isso Hero-
díades o odiava e queria matá-lo, mas 
não podia. 20Com efeito, Herodes tinha 
medo de João, pois sabia que ele era justo 
e santo, e por isso o protegia. Gostava 
de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado 
quando o escutava. 21Finalmente, che-
gou o dia oportuno. Era aniversário de 
Herodes, e ele fez um grande banquete 
para os grandes da corte, os oficiais e 
os cidadãos importantes da Galiléia. 22A 
filha de Herodíades entrou e dançou,  
agradando a Herodes e seus convidados. 
Então o rei disse à moça: “Pede-me o 
que quiseres e eu te darei”. 23E lhe jurou 
dizendo: “Eu te darei qualquer coisa que 
me pedires, ainda que seja a metade do 
meu reino”. 24Ela saiu e perguntou à mãe: 
“O que vou pedir?” A mãe respondeu: 
“A cabeça de João Batista”. 25E, voltando 
depressa para junto do rei, pediu: “Quero 
que me dês agora, num prato, a cabeça de 
João Batista”. 26O rei ficou muito triste, 
mas não pôde recusar. Ele tinha feito 
o juramento diante dos convidados. 27 

Imediatamente, o rei mandou que um 
soldado fosse buscar a cabeça de João.  
O soldado saiu, degolou-o na prisão, 28 

trouxe a cabeça num prato e a deu à 
moça. Ela a entregou à sua mãe. 29Ao 
saberem disso, os discípulos de João 
foram lá, levaram o cadáver e o sepul-
taram.  Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

9. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

10. Preces da Comunidade  (De pé)

P. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces 
ao Deus que, por amor, nos chama ao seu 
santo serviço.
1. Pela Santa Igreja de Deus, presente 
em toda a face da terra, para que cresça 
sempre mais no testemunho e no anún-
cio de Jesus Cristo, fonte de esperança e 
misericórdia, rezemos ao Senhor.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelo Santo Padre Francisco, por todos 
os bispos, padres, diáconos e demais 
ministros da evangelização, para que 
sejam fortalecidos no serviço a que foram 
chamados, rezemos ao Senhor.
3. Pelos consagrados e consagradas, para 
que sejam fortalecidos em suas missões, 
vendo surgir santas e numerosas vocações, 
rezemos ao Senhor. 
4. Pela Arquidiocese do Rio de Janeiro 
e pela Igreja em todo o Brasil, para que, 
através das inúmeras ações missionárias, 
o Cristo Senhor seja mais anunciado e 
acolhido, rezemos ao Senhor. 
5. Por nós, que peregrinamos a este San-
tuário, para que aprendamos com a Virgem 
Maria a nos tornarmos missionários da espe-
rança e da misericórdia, rezemos ao Senhor.
P. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi 
compassivo as preces que hoje vos apre-
sentamos e dai-nos a graça de, a cada dia 
de nossas vidas, pelo testemunho e pelas 
palavras, vos servir e anunciar. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

11. Canto das Ofertas (Sentados)

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, / 
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha 
voz. / A Ti, meu Deus, eu quero oferecer / 
meus passos e meu viver, meus caminhos, 
meu sofrer.
REfRÃO: A tua ternura, Senhor, vem 
me abraçar / e a tua bondade infinita, 
me perdoar. / Vou ser o teu seguidor e 
te dar o meu coração. / Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos.
2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens 
amor / ao pobre e ao sofredor, vou servir 
e esperar. / Em Ti, Senhor, humildes se 
alegrarão, / cantando a nova canção de 
esperança e de paz.

12. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.



T. Receba o Senhor por tuas mãos es- 
te sacrifício, para glória do seu nome, pa- 
ra nosso bem e de toda a santa Igreja.

13. Oração sobre as Oferendas
P. Ó Deus, pela oferenda que vos apresen-
tamos, dai-nos aquela retidão dos vossos 
caminhos que São João Batista, voz que 
clama no deserto, ensinou e confirmou 
com seu sangue. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

14. Oração Eucarística II
Prefácio: Missão do Precursor
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, sempre  e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje, 
as maravilhas que operastes em São João 
Batista, precursor de vosso Filho e Senhor 
nosso, consagrado como o maior entre os 
nascidos de mulher. Ainda no seio mater-
no, ele exultou com a chegada do Salvador 
da humanidade e seu nascimento trouxe 
grande alegria. Foi o único dos profetas que 
mostrou o Cordeiro redentor. Batizou o 
próprio autor do Batismo, nas águas assim 
santificadas e, derramando seu sangue, 
mereceu dar o perfeito testemunho de 
Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos 
e a todos os santos, nós vos aclamamos, 
jubilosos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. 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!
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 reu-
nidos 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 espe-
rança 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 piedade 
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.

15. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...        (O celebrante continua...)

16. Canto de Comunhão
1. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as 
saídas como o Pai me pediu. / Portas eu 

cheguei para abri-las. Eu curei das feridas 
como nunca se viu.
REfRÃO: Por onde formos também nós, 
que brilhe a tua luz! / Fala, Senhor, na 
nossa voz, em nossa vida. / Nosso cami-
nho então conduz. Queremos ser assim! / 
Que o Pão da Vida nos revigore no nosso 
Sim!
2. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes 
da vida, que meu Pai vê melhor. / Luzes, 
acendi com brandura. Para a ovelha per-
dida não medi meu suor.
3. Vejam, procurei bem aqueles que 
ninguém procurava e falei de meu Pai. 
/ Pobres, a esperança que é deles eu não 
quis ver escrava de um poder que retrai.
4. Vejam, semeei consciência nos cami-
nhos do povo, pois o Pai quer assim. / Tra-
mas, enfrentei prepotência dos que temem 
o novo qual perigo sem fim. 
5. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei 
os caídos, do meu Pai fui as mãos. / Laços, 
recusei os esquemas. Eu não quero opri-
midos, quero um povo de irmãos.
6. Vejam, procurei ser bem claro: o meu 
Reino é diverso, não precisa de rei. / Tronos, 
outro jeito mais raro de juntar o disperso, 
o meu Pai tem por lei.
7. Vejam, do meu Pai a vontade eu cumpri 
passo a passo. Foi pra isso que eu vim. /
Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente 
ao fracasso eu mantive o meu Sim. 
8. Vejam, fui além das fronteiras, espalhei 
boa nova: “Todos filhos de Deus!” / Vida, 
não se deixe nas beiras, quem quiser maior 
prova venha ser um dos meus!

 Momento de silêncio para oração pessoal.

17. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, ao celebrarmos o 
nascimento de João Batista para a glória, 
concedei que veneremos no sacramento 
recebido a realidade que ele simboliza, 
e nos alegremos cada vez mais por seus 
frutos em nossa vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

18. Consagração 
a Nossa Senhora
D. ORANI: Ó Maria Santíssima, que, 
em vossa imagem querida de Apareci-
da, espalhais inúmeros benefícios sobre 
todo o Brasil, eu, embora indigno de 
pertencer ao número dos vossos filhos e 
filhas, mas cheio do desejo de participar 
dos benefícios de vossa misericórdia, 



prostrado aos vossos pés, consagro-vos 
o meu entendimento, para que sempre 
pense no amor que mereceis. Consa-
gro-vos minha língua, para que sempre 
vos louve e propague a vossa devoção. 
Consagro-vos o meu coração, para que, 
depois de Deus, vos ame sobre todas as 
coisas. Recebei-nos, ó Rainha incompa-
rável, no ditoso número de vossos filhos 
e filhas. Acolhei-nos debaixo de vossa 
proteção. Socorrei-nos em todas as nos-
sas necessidades, espirituais e temporais, 
e, sobretudo, na hora de nossa morte. 
Abençoai-nos, ó Mãe celestial, e com 
vossa poderosa intercessão, fortalecei-
-nos em nossa fraqueza, a fim de que, 
servindo-vos fielmente nesta vida, pos-
samos louvar-vos, amar-vos e dar-vos 
graças no céu, por toda a eternidade. 
Assim seja.

Todos cantam:

REfRÃO: Dá-nos a bênção, ó Virgem 
Mãe, / penhor seguro do Sumo Bem!

1. Tu és a rosa do puro amor, / suave 
exalando celeste odor. / Até dos lírios o 
resplendor / se perde em vista do teu fulgor.

2. É da humildade a meiga flor / o teu 
ornato, Mãe do Senhor. / És nossa vida, és 
nossa luz, / ó Mãe querida do bom Jesus!

3. Corredentora, ó Mãe de dor, / dos sofre-
dores ouve o clamor! / Ao teu amparo nos 
dá viver, / fiéis servir-te até morrer!

19. Bênção final e despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu 
hoje para celebrar o martírio de São João 
Batista, vos abençoe, vos proteja de todo 
o mal, e vos confirme na sua paz.

T. Amém.

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

T. Amém. 

D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus.

20. Canto Final
REfRÃO: Viva a Mãe de Deus e nossa, 
/ sem pecado concebida! / Salve, Virgem 
Imaculada, / ó Senhora Aparecida!

1. Aqui estão vossos devotos / cheios de fé 
incendida, / de conforto e de esperança, / 
ó Senhora Aparecida!

2. Virgem santa, Virgem bela, / Mãe amá-
vel, Mãe querida, / amparai-nos, socorrei-
-nos, / ó Senhora Aparecida.

3. Protegei a Santa Igreja, / Mãe terna e 
compadecida! / Protegei a nossa Pátria, / 
ó Senhora Aparecida! 

4. Oh! Velai por nossos lares, / pela infân-
cia desvalida, / pelo povo brasileiro, / ó 
Senhora Aparecida!

ORAÇÃO DO ANO 
ARQUIDIOCESANO DA 

ESPERANÇA

Senhor Jesus, / ao olharmos nosso 
mundo, ficamos assustados(as). / São 
muitas as dores! / São muitos os 
sofrimentos! / Há pessoas que dei-
xaram de acreditar em si mesmas, 
na vida e em Vós. / Há pessoas que 
se tornaram prisioneiras do consu-
mo, das soluções fáceis e imediatas, 
nem percebendo que geralmente 
são falsas. / Elas já não conseguem 
perceber a beleza da fraternidade, 
a alegria da caridade, o sabor da 
partilha, o perfume do convívio e 
a grandeza de crer. / Ajudai-nos, 
Jesus, a testemunhar a esperança! / 
Inundai-nos com a vossa esperança 
/ para a transmitirmos a todos os 
irmãos e irmãs, / em especial, os que 
estão sofrendo. / Jesus, Senhor da 
Esperança, fazei-nos servos e teste-
munhas da esperança. / Amém.

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
21. Introdução
Irmãos e irmãs, reunidos neste Santuário 
que tanto nos acolhe, onde elevamos aos 
céus nossas súplicas e louvores, manifeste-
mos agora nosso carinho à Virgem Maria. 
Assim como em todo o Brasil a imagem de 
Nossa Senhora é coroada, também hoje, 
representados por consagradas e consa-
grados, vamos repetir à Virgem Maria que 
ela é nossa Mãe.

Todos cantam:

1. Ó minha Senhora e também minha 
Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a 
vós / e em prova da minha devoção, eu 
hoje vos dou meu coração.
2. Consagro a vós meus olhos, meus ouvi-
dos, minha boca. Tudo o que sou, desejo 
que a vós pertença. / Incomparável Mãe, 
guardai-me, defendei-me como coisa e 
propriedade vossa. Amém! / Como filho(a) 
e propriedade vossa. Amém.

22. Prece dos Consagrados 
Virgem Mãe de Amor, Virgem de tantos 
nomes, Senhora de imenso carinho, aqui 
estamos diante de vossa imagem, para vos 
honrar e para bendizer ao Deus de Amor 
por nos terdes dado como Mãe. Não bastou 
ao Amor Divino dar-vos por Mãe ao Filho 
Unigênito feito humano em tudo, exceto 
no pecado. Vós sois também nossa Mãe. 
Escutai, pois, nossas preces. Ouvi nossos 
clamores. Secai nossas lágrimas. Uni vosso 
sorriso ao nosso. Recebei nossas ações de 
graças e tudo levai ao vosso amado Filho 
Jesus. Nós vos agradecemos pelo dom da 
consagração. Nós vos bendizemos porque, 
em nosso dia a dia, vos sentimos compa-
nheira, amiga e, acima de tudo, mãe. Recebe 
esta coroa, como sinal do nosso carinho e 
nossa gratidão.

Estendendo a mão na direção da imagem:

T. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, 
vida, doçura... 

23. Canto de Coroação
1. Se, um dia, um anjo declarou que tu eras 
cheia de Deus, / agora penso quem sou eu, 
para não te dizer, também, cheia de graça 
ó Mãe, / cheia de graça, ó Mãe, agraciada.
2. Se a Palavra ensinou que todos hão de 
concordar / e as gerações te proclamar e 
agora eu também direi: Tu és bendita, ó 
Mãe! / Tu és bendita, ó Mãe, Bem-aven-
turada!
3. Surgiu um grande sinal no céu: / uma 
mulher revestida de sol, / a lua debaixo 
de seus pés e na cabeça uma coroa!
4. Não há como se  comparar. / Perfeito 
é Quem te criou. Se o Criador te coroou:
REfRÃO: Te coroamos ó Mãe, te coroa-
mos, ó Mãe. / Te coroamos, ó Mãe, nossa 
Rainha.

A imagem é levada para mais perto do povo, junto 
à sacada. Todos são convidados a participar da 

missa.



ROSÁRIO

1. Acolhida
P.  Irmãos e irmãs, iniciemos a recitação 
do Santo Rosário, apresentando louvores 
por tantos benefícios que de Deus recebe-
mos. De modo especial, queremos rezar 
pelo Ano Arquidiocesano da Esperança, 
assumido em nossa Arquidiocese pelo 11o 
Plano de Pastoral. Ao mesmo tempo que 
agradecemos, pedimos forças para a ação 
missionária iniciada em julho, com a pre-
sença da imagem de N. S. Aparecida, para 
que continue com fervor e intensidade, 
de modo que nenhum coração deixe de 
ser visitado. 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

T.  Amém.

P. Divino Jesus, nós vos oferecemos este 
terço que vamos rezar, meditando nos mis-
térios da vossa redenção. Concedei-nos, 
por intercessão da Virgem Maria, Mãe de 
Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são 
necessárias para bem rezá-lo e a graça de 
ganharmos as indulgências desta santa 
devoção.

T. Vinde, Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai o vosso 
Espírito e tudo será criado, e renovareis 
a face da terra.

P. Oremos: Ó Deus, que iluminais os 
corações dos vossos fiéis com as luzes 
do Espírito Santo, concedei-nos que no 
mesmo Espírito saibamos o que é reto e 
gozemos sempre de suas consolações. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

T. Amém.

Canto à escolha.

2. Início
D. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso... 
Pai nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai...

 Mistérios Gozosos 

1o Mistério: Anunciação do Anjo 
a Maria. Pelo Ano Arquidiocesano da 
Esperança, para que nós o vivamos cada 
dia com maior intensidade.

2o Mistério: Visita de Maria à sua 
prima Isabel. Pela ação missionária que 
está sendo levada adiante como gesto 
concreto do Ano da Esperança, para que 
aumente o número de visitadores e ninguém 
deixe de ser visitado.

3o Mistério: Nascimento de Jesus 
em Belém. Pelas pessoas que, mesmo em 
meio a grandes sofrimentos, não perdem 
a esperança.

4o Mistério: Apresentação de Jesus 
no Templo. Pelas pessoas que, marcadas 
por traumas e sofrimentos, já não acreditam 
na misericórdia e na esperança que vêm de 
Jesus Cristo.

5o Mistério: Perda e reencontro de 
Jesus em Jerusalém. Por nós, para que 
vençamos a acomodação e o desânimo e 
pratiquemos mais a caridade.

Canto à escolha.

Mistérios Dolorosos

1o Mistério: Agonia de Jesus no Horto 
das Oliveiras. Pelos enfermos.

2o Mistério: Flagelação de Jesus. 
Pelas vítimas da violência.

3o Mistério: Coroação de espinhos. 
Pelos abandonados e solitários.

4o Mistério: Jesus carrega a 
cruz. Por todos os que estão sofrendo e 
precisam de nossa solidariedade.

5oMistério: Jesus morre na cruz.  
Pelos que clamam por esperança.

Canto à escolha.

Mistérios Gloriosos

1o Mistério: Ressurreição de Jesus. 
Pela conversão dos corações endurecidos, 
que só pensam em si.

2o Mistério: Ascensão do Senhor. 
Pela conversão dos corações insensíveis à 
dor dos irmãos.

3o Mistério: Descida do Espírito 
Santo sobre os Apóstolos. Pela conversão 
dos que se aproveitam das outras pessoas.

4o Mistério: Assunção de Maria aos 
céus. Pela conversão dos que praticam 
violência, injustiças, corrupção e todo tipo 
de mal.

5o Mistério: Coroação de Maria como 
Rainha dos céus.  Pela conversão dos que 
não acreditam que a caridade é uma atitude 
profundamente humana e divina.

Canto à escolha.

Mistérios Luminosos

1o Mistério: Batismo de Jesus. Para 
que compreendamos que a esperança é um 
dom de Deus para toda a humanidade.

2o Mistério: Bodas de Caná. Para 
que se encontrem soluções pacíficas para 
as grandes questões humanas, tais como 
a fome, o sustento, a moradia, a saúde e 
a educação.

3o Mistério: O anúncio do Reino 
de Deus. Para que, diante da frustração, 
não nos acomodemos nem desistamos 
de trabalhar por um mundo mais justo e 
fraterno.

4o Mistério: A transfiguração. 
Para que muitos cristãos leigos assumam, 
à luz do Evangelho, o compromisso 
sociotransformador.

5o Mistério: A instituição da 
Eucaristia. Para que os sofredores vejam 
nos cristãos um sinal de esperança.



VIA-SACRA

Iniciando a Via-Sacra
D. Em nome do Pai e  do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
D. O Deus da esperança vos cumule de toda 
alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela 
ação do Espírito Santo, a vossa esperança 
transborde.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
D.  Recordando os passos do Senhor Jesus, 
da condenação até a morte e ressurreição, 
trazemos a esperança fundamentada na 
certeza de que Deus ama a todos indistin-
tamente. 
T. Deus não quer o sofrimento de seus 
filhos e filhas. 
D. Deus nos chama a caminhar pela vida, 
anunciando a esperança. Ele nos quer mis-
sionários do bem, da justiça e da paz.
T. Somos missionários da esperança!  
D. Caminhemos, então, testemunhando 
nossa fé. Juntos, cantemos: 
1. Somos gente da esperança que caminha 
rumo ao Pai. / Somos povo da Aliança, que 
já sabe aonde vai.
REfRÃO: De mãos dadas, a caminho, 
porque, juntos, somos mais, / pra cantar 
o novo hino de unidade, amor e paz.
2. Para que o mundo creia na justiça e no 
amor, / formaremos um só povo, num só 
Deus, um só Pastor.

3. Todo irmão é convidado para a festa 
em comum, / celebrar a nova vida, onde 
todos sejam um.

1a Estação 
Jesus é condenado à morte
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos,
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 27,26) Pilatos soltou Barrabás, man-
dou açoitar Jesus e entregou-o para ser 
crucificado.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
A morrer crucificado, teu Jesus é conde-
nado por teus crimes, pecador!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

2a Estação 
Jesus carrega a cruz
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 27,31) Depois de zombar dele, tira-
ram-lhe o manto vermelho e o vestiram 
com suas próprias roupas. Daí o levaram 
para crucificar. 

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
Com a cruz é carregado e do peso acabrunhan-
do, vai morrer por teu amor.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

3a Estação
Jesus cai pela primeira vez
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo. 
L. (Is 50,6) Apresentei as costas aos que me 
queriam bater, ofereci o queixo aos que me 
queriam arrancar a barba e nem desviei o 
rosto dos insultos e dos escarros.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
Sob o peso desmedido, cai Jesus desfalecido, 
pela tua salvação.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

4a Estação 
Jesus encontra sua Mãe
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Lc 2,35) Uma espada traspassará tua 
alma! — e assim serão revelados os pen-
samentos de muitos corações.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
De Maria lacrimosa, sua Mãe tão dolorosa, 
vê imensa compaixão. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

5a Estação
Jesus é ajudado por Simão Cireneu
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos,
T. porque, pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo. 
L. (Mt 27,32) Ao saírem, encontraram um 
homem chamado Simão, que era de Cirene, 
e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. 

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
No caminho do calvário, um auxílio é 
necessário. Não lhe nega o Cireneu.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

6a Estação 
Verônica enxuga a face de Jesus
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 25,40) Todas as vezes que fizestes 
isso a um destes mais pequenos, que são 
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!

Segue a meditação espontânea.



D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
O seu rosto ensanguentado, por Verônica, 
enxugado, eis, no pano, apareceu. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

7a Estação 
Jesus cai pela segunda vez
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Is 53,3) Era o mais desprezado e aban-
donado de todos, homem do sofrimento, 
experimentado na dor, indivíduo de quem 
a gente desvia o olhar, repelente, dele nem 
tomamos conhecimento.

Segue a meditação espontânea.

D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, 
cai por terra o Salvador.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

8a Estação 
Jesus consola as  
mulheres de Jerusalém
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Lc 23,28) – Jesus voltou-se para as mulhe-
res e disse: “Mulheres de Jerusalém, não 
choreis por mim! Chorai por vós mesmas 
e por vossos filhos!”

Segue a meditação espontânea.

D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
Das mulheres que choravam, que fiéis  
o acompanhavam, é Jesus consolador.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

9a Estação 
Jesus cai pela terceira vez
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Is 53,7) Oprimido, ele se rebaixou, nem 
abriu a boca! Como cordeiro levado ao 
matadouro ou ovelha diante do tosquiador, 
ele ficou calado, sem abrir a boca.

Segue a meditação espontânea.

D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
Cai terceira vez prostrado, pelo peso redo-
brado, dos pecados e da cruz. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

10a Estação 
Jesus é despojado de suas vestes
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remistes 
o mundo. 
L. (Mt 27,35) Depois de o crucificarem, 
repartiram as suas vestes tirando a sorte.

Segue a meditação espontânea.

D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
De suas vestes despojado, por carras- 
cos maltratado, eu vos vejo, meu Jesus.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

11a Estação 
Jesus é pregado na cruz
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mc 15,24) Eles o crucificaram e repar-
tiram as suas vestes, tirando sorte sobre 
elas, para ver que parte caberia a cada um.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
Sois por mim na cruz pregado, insultado, blas-
femado, com cegueira e com furor.
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

12a Estação 
Jesus morre na cruz
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 27,50) Então Jesus deu outra vez um 
forte grito e entregou o espírito.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
Meu Jesus, por nós morrestes. Por nós 
todos padecestes. Oh, que grande a  
nossa dor!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

13a Estação 
Jesus é descido da cruz
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 27,59) José de Arimateia, tomando o 
corpo, envolveu-o num lençol limpo.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
Do madeiro vos tiraram e à Mãe vos entre-
garam, com que dor e compaixão!
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

14a Estação 
Jesus é sepultado
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 27,60) E o colocaram num túmulo 
novo, que mandara escavar na rocha. Em 
seguida, rolou uma grande pedra na entra-
da do túmulo e retirou-se.

Segue a meditação espontânea.

D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
No sepulcro vos puseram, mas os homens 
tudo esperam do mistério da Paixão. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão pie-
dosa, perdoai-me, meu Jesus.

15a Estação 
Jesus ressuscita
D. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos ben-
dizemos, 
T. porque, pela vossa santa Cruz, remis-
tes o mundo. 
L. (Mt 28,5-6) Vós não precisais ter medo! Sei 
que procurais Jesus, que foi crucificado. 
Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia 
dito!

Segue a meditação espontânea.

D. Que o Deus da esperança vos encha de 
toda alegria e paz, para que transbordeis 
em esperança pela virtude do Espírito 
Santo (Rm 15,13).
T. “Pela prática sincera da caridade, 
cresçamos em todos os sentidos, naquele 
que é a cabeça, Cristo.” 


