
P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N. (o santo do dia ou o padroeiro) 
e todos os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação esten-
da a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso 
servo o Papa N., o nosso Bispo N., com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos 
e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 
de união fraterna, rezemos, juntos, como 
o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, 
/ Ele, na Ceia, quis se entregar: / deu-se em 
comida e bebida para nos salvar.
reFrão: E quando amanhecer / o dia 

eterno, a plena visão, / ressurgiremos 
por crer / nesta vida escondida no pão. 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, / nós repetimos, como Ele fez: / 
gestos, palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos / e nos prepara a glória do céu. / 
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus 
Pai. / Quem O recebe, não morrerá. / No 
último dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. / 
Esta verdade vai anunciar / a toda a terra, 
com alegria, a cantar.

Antífona da Comunhão (Cf. Jo 21,12-13)

Disse Jesus aos seus discípulos: Vinde, 
comei! E tomou o pão e lhes deu, aleluia!

20. Canto de Ação de Graças
reFrão:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in 
aeternum misericordia eius”! (“eterna é 
a sua misericórdia”!) / Criou o mundo com 
sabedoria - “in aeternum misericordia 
eius”! / Conduz seu povo na história - “in 
aeternum misericordia eius”! / Perdoa e 
acolhe os seus filhos - “in aeternum mise-
ricordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! / 
Amou-nos com um coração de carne - “in 
aeternum misericordia eius”! /Dele rece-
bemos, a Ele nos doamos - “in aeternum 
misericordia eius”! / O coração se abra 
a quem tem fome e sede - “in aeternum 
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons 
- “in aeternum misericordia eius”! / Fonte 
de todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeter-
num misericordia eius”! / Por Ele confor-
tados, ofereçamos conforto - “in aeternum 
misericordia eius”! / O amor espera e tudo 
suporta - “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in 
aeternum misericordia eius”! / A terra 
espera o Evangelho do Reino - “in aeternum 
misericordia eius”! / Graça e alegria a 
quem ama e perdoa - “in aeternum mise-

ricordia eius”! / Serão novos os céus e a 
terra - “in aeternum misericordia eius”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, olhai com bondade 
o vosso povo e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a graça de chegar 
um dia à glória da ressurreição da carne. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Acolhido pelo Senhor, Pedro foi capaz 
de rever sua vida, reconhecer tanto sua 
falta quanto seu imenso amor por Cristo. 
Também nós, acolhidos pela Misericórdia 
Divina, devemos retornar aos nossos lares 
com o desejo de incessantemente testemu-
nhá-la através da conversão pessoal e da 
missão solidária.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Deus, que pela ressurreição do seu Filho 
Único vos deu a graça da redenção e vos 
adotou como filhos e filhas, vos conceda 
a alegria de sua bênção.
T.  Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos deu 
a eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais no 
céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 
ressuscitastes no Batismo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor Ressus-
citado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus.
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  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Ressuscitou o Rei da Glória! / Cristo 
venceu por amor. / Canta, celebra a vitória. 
/ Cristo hoje ressuscitou.
reFrão: Cristo vive! (2x) Cristo Reina! 
(2x) Cristo Impera! (2x) Ressuscitou meu 
Senhor!
2. Cristo Jesus, ressurgindo, / a Luz vence a 
escuridão. / Ó morte, onde está tua vitória 
/ na festa da Ressurreição?
3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da 
Virgem Maria / pelo Espírito Santo, / fonte 
de amor e alegria.
4. Cantai louvores e glórias. / É para nós 
novo dia. / O Cristo se faz alimento. / É Pão 
na Eucaristia.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, 
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo Ressuscitado.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 65,1-2)

Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a glória 
de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, 
aleluia!

3. Ato Penitencial
P.  O Senhor Jesus é Misericórdia e Recon-
ciliação. Confiantes, pois, em seu amor, 
reconheçamos nossas culpas para bem 
celebrarmos estes santos mistérios.
P. Senhor, que sois o eterno sacerdote da 
Nova Aliança, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. [ou 
cantando] Piedade, piedade, piedade 
de nós!
P. Cristo, que nos edificais como pedras 
vivas no templo santo de Deus, tende pie-
dade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. [ou can-
tando] Piedade, piedade, piedade de nós!
P. Senhor, que nos tornais concidadãos dos 
santos no reino dos céus, tende piedade de 
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. [ou 
cantando] Piedade, piedade, piedade 
de nós!
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
T. Amém

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / 
Deus Pai todo-poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-

nito, / 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
P. OREMOS: Ó Deus, que o vosso povo 
sempre exulte pela sua renovação espiritu-
al, para que, tendo recuperado agora com 
alegria a condição de filhos de Deus, espere 
com plena confiança o dia da ressurreição. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Apesar de pecadores, o Senhor Res-
suscitado nos convida a lançar as redes, 
partilhar a ceia e sair em missão. A união 
com Cristo Jesus começa nesta vida e se 
completa na eternidade, fortalecendo-nos 
em meio às tribulações.
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3o Domingo da Páscoa
A Misericórdia acolhe e envia em missão.

A Comunidade dos que seguem o Senhor Ressuscitado é formada por gente que, 
reconhecendo-se pecadora, ama a Cristo incondicionalmente e, pelo poder do Cordeiro 
Imolado, enfrenta as adversidades que surgem durante a missão.

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos; Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias;  
Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.



6. Primeira Leitura
(Sentados) (At 5,27b-32.40b-41)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, os guardas levaram os 
apóstolos e os apresentaram ao Siné-
drio. 27bO sumo sacerdote começou a 
interrogá-los, dizendo: 28“Nós tínhamos 
proibido expressamente que vós ensi-
násseis em nome de Jesus. Apesar disso, 
enchestes a cidade de Jerusalém com a 
vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar 
responsáveis pela morte desse homem!” 
29Então Pedro e os outros apóstolos res-
ponderam: “É preciso obedecer a Deus, 
antes que aos homens. 30O Deus de nos-
sos pais ressuscitou Jesus, a quem vós 
matastes, pregando-o numa cruz. 31Deus, 
por seu poder, o exaltou, tornando-o 
Guia Supremo e Salvador, para dar ao 
povo de Israel a conversão e o perdão dos 
seus pecados. 32E disso somos testemu-
nhas, nós e o Espírito Santo, que Deus 
concedeu àqueles que lhe obedecem.” 
40bEntão mandaram açoitar os apóstolos e 
proibiram que eles falassem em nome de 
Jesus, e depois os soltaram. 41Os apóstolos 
saíram do Conselho, muito contentes, 
por terem sido considerados dignos de 
injúrias, por causa do nome de Jesus. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 29(30)]

reFrão: Eu vos exalto, ó Senhor, por-
que vós me livrastes.
1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-
tes, * e não deixastes rir de mim meus 
inimigos! Vós tirastes minha alma dos 
abismos * e me salvastes, quando estava 
já morrendo!
2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, * 
dai-lhe graças e invocai seu santo nome! 
Pois sua ira dura apenas um momento, * 
mas sua bondade permanece a vida intei-
ra; se à tarde vem o pranto visitar-nos, * 
de manhã vem saudar-nos a alegria.
3. Escutai-me, Senhor Deus, tende pieda-
de! * Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma 
festa, * Senhor meu Deus, eternamente 
hei de louvar-vos!

8. Segunda Leitura (Ap 5,11-14)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João
Eu, João, vi 11e ouvi a voz de numerosos anjos, 
que estavam em volta do trono, e dos Seres 
vivos e dos Anciãos. Eram milhares de milha-
res, milhões de milhões, 12e proclamavam 
em alta voz: “O Cordeiro imolado é digno 
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e 
a força, a honra, a glória e o louvor.” 13Ouvi 
também todas as criaturas que estão no céu, 
na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo 
o que neles existe, e diziam: “Ao que está 
sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a 
honra, a glória e o poder para sempre.” 14Os 
quatro Seres vivos respondiam: “Amém”, e os 
Anciãos se prostraram em adoração daquele 
que vive para sempre. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)

reFrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia!
1. Vós, povos todos da terra – Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, cantai ao Senhor! – Ale-
luia! Aleluia! / Vinde, louvai nosso Deus 
– Aleluia! Aleluia!, / que seu amor é sem 
fim! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 21,1-19)

P. O Senhor esteja convosco.

T. ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.

T. Glória a vós, Senhor.

P. [NAQUELE TEMPO, 1Jesus apareceu 
de novo aos discípulos, à beira do mar de 
Tiberíades. A aparição foi assim: 2Estavam 
juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, 
Natanael de Caná da Galileia, os filhos de 
Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. 
3Simão Pedro disse a eles: “Eu vou pescar.” 
Eles disseram: “Também vamos contigo.” 
Saíram e entraram na barca, mas não pesca-
ram nada naquela noite. 4Já tinha amanheci-
do, e Jesus estava de pé na margem. Mas os 
discípulos não sabiam que era Jesus. 5Então 
Jesus disse: “Moços, tendes alguma coisa para 
comer?” Responderam: “Não.” 6Jesus disse-
-lhes: “Lançai a rede à direita da barca, e acha-
reis.” Lançaram pois a rede e não conseguiam 
puxá-la para fora, por causa da quantidade 

de peixes. 7Então, o discípulo a quem Jesus 
amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão 
Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu 
sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. 
8Os outros discípulos vieram com a barca, 
arrastando a rede com os peixes. Na verdade, 
não estavam longe da terra, mas somente a 
cerca de cem metros. 9Logo que pisaram a 
terra, viram brasas acesas, com peixe em 
cima, e pão. 10Jesus disse-lhes: “Trazei alguns 
dos peixes que apanhastes.” 11Então Simão 
Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a 
terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três 
grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a 
rede não se rompeu. 12Jesus disse-lhes: “Vinde 
comer.” Nenhum dos discípulos se atrevia a 
perguntar quem era ele, pois sabiam que era 
o Senhor. 13Jesus aproximou-se, tomou o pão 
e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa 
com o peixe. 14Esta foi a terceira vez que Jesus, 
ressuscitado dos mortos, apareceu aos discí-
pulos.] 15Depois de comerem, Jesus pergun-
tou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, tu 
me amas mais do que estes?” Pedro respon-
deu: “Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.” 
Jesus disse: “Apascenta os meus cordeiros.”  
16E disse de novo a Pedro: “Simão, filho de 
João, tu me amas?” Pedro disse: “Sim, Senhor, 
tu sabes que eu te amo.” Jesus lhe disse: “Apas-
centa as minhas ovelhas.” 17Pela terceira vez, 
perguntou a Pedro: “Simão, filho de João, tu 
me amas?” Pedro ficou triste, porque Jesus 
perguntou três vezes se ele o amava. Res-
pondeu: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes 
que eu te amo.” Jesus disse: “Apascenta as 
minhas ovelhas. 18Em verdade, em verdade 
te digo: quando eras jovem, tu te cingias e 
ias para onde querias. Quando fores velho, 
estenderás as mãos e outro te cingirá e te 
levará para onde não queres ir.” 19Jesus disse 
isso, significando com que morte Pedro iria 
glorificar a Deus. E acrescentou: “Segue-me.” 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. 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-
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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. 

13. Preces da Comunidade
P. Confiantes no amor do Ressuscitado, que 
nos acolhe, perdoa, reúne e envia em missão, 
apresentemos nossas preces, dizendo:

T. Pai de Misericórdia, acolhei-nos e 
enviai-nos.
1. Pela Igreja, para que nunca desfaleça 
diante das adversidades, mas renove sempre 
a coragem de constantemente proclamar 
a Ressurreição, rezemos:
2. Pelo Papa Francisco, por nosso Bispo 
Orani, para que o Senhor Ressuscitado os 
fortaleça sempre mais na missão para a 
qual os chamou, rezemos:
3. Por nossas comunidades, para que, a 
exemplo do Ressuscitado que manifesta sua 
misericórdia a Pedro, ajudem os pecadores 
a reencontrarem esta mesma misericórdia, 
rezemos:
4. Por nós, para que o Cordeiro Imolado, 
Senhor de todo poder, riqueza, sabedoria, 
força, honra, glória e louvor, seja a origem 
e a meta de tudo que fizermos individual 
e comunitariamente, rezemos:

(Outras intenções)

P. Dai-nos, Pai de Misericórdia, a graça de 
seguir fielmente vosso Filho Ressuscitado, 
com Ele atuando corajosamente na missão 
de anunciar o Evangelho. Pelo mesmo Jesus 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Universo, 
pelo alimento e a Palavra que nos dás; / que 
nos levanta, fortalece e revigora, nos ensina 
a toda hora / a lutarmos pela paz. (2x)

reFrão: Em tua mesa, partilhamos 
nossos dons e ofertamos nossas vidas, ó 
Senhor. / O pão e o vinho que agora nós 
trazemos e, no altar, te oferecemos são 
sinais do nosso amor.
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bon-
dade! A tua Palavra se faz vida em todos 
nós. / Anunciar é a missão que Tu nos deste 
para que o mundo possa crer / ao ouvir a 
tua Voz. (2x).

15. 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.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de 
tão grande júbilo, concedei-lhe também a 
eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio da Páscoa, II
A vida nova em Cristo
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, mas sobretudo neste 
tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem 
para a vida eterna; e as portas do Reino 
dos céus se abrem para os fiéis redimidos. 
Nossa morte foi redimida pela sua e na sua 
ressurreição ressurgiu a vida para todos. 
Transbordando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o 
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas 
e não cessais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e = o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de gra-
ças este sacrifício de vida e santidade.
T. recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!


