
P. Olhai, com amor, Pai misericordioso, 
aqueles que atraís para vós, fazendo-os 
participar no único sacrifício do Cristo. 
Pela força do Espírito Santo, todos se tor-
nem um só corpo bem unido, no qual todas  
as divisões sejam superadas.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!
P. Conservai-nos, em comunhão de fé e  
amor, unidos ao Papa N. e ao nosso Bispo N.  
Ajudai-nos a trabalhar juntos na constru- 
ção do vosso reino, até o dia em que, 
diante de vós, formos santos com 
os vossos santos, ao lado da Virgem 
Maria, de São José e dos Apóstolos,  
com nossos irmãos e irmãs já falecidos que 
confiamos à vossa misericórdia. Quan- 
do fizermos parte da nova criação, enfim 
libertada de toda maldade e fraqueza,  
poderemos cantar a ação de graças do Cris-
to que vive para sempre.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!
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.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a ora-
ção que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Meu irmão, tu não vês, buscando vais 
em vão / de teu ser os porquês. Ninguém 
te diz, irmão! / Aqui no altar vem te dizer 
Deus que por ti morreu: / “Toda razão de 
teu viver sou Eu!”
REfRão: Sou Pão! Eu sou a refeição! Só 
nesta mesa, altar, tu poderás saciar teu 
coração. / Só Eu te amei até o fim. Aqui 
Eu sou, Eu sou, enfim, teu Redentor!” 
2. Meu irmão! Vê, irmão, tens fome assim 
de amor. / Quanta dor, quanto não, achaste 
sem parar! / Aqui no altar teu Redentor te 
diz: “A ti me dou, / todo teu bem, teu grande 
amor, Eu sou!”

3. Solidão. Estar só. Só esta dor dói mais. 
/ Sem ninguém pra ter dó, sozinho assim 
tu vais. / Mas este altar te dá a paz. Teu 
Redentor o quis. / Em comunhão, viverás 
feliz. 
4. Queres, sim, reclamar justiça que não 
vês. / Teu irmão sem lugar, está sem voz, 
nem vez. / Só com Jesus, teu Redentor, é que 
construirás. / Com ódio, não; com muito 
amor, a paz! 
5. Ao tentar o prazer, sonhando ser feliz, / 
outra luz queres ter e nova diretriz. / Eu sou 
a luz! Eu sou o bem! Teu Redentor Eu sou! 
/ Só Eu te amei como ninguém te amou.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 17,11)

Pai santo, guarda no teu nome os que me 
deste, para que sejam um como nós, diz 
o Senhor.

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, esta comunhão 
na Eucaristia prefigura a união dos fiéis 
em vosso amor; fazei que realize também 
a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Hoje, o Senhor nos ensinou que a gra-
tuidade é a principal virtude em todos os 
nossos relacionamentos. Saiamos desta 
missa com o firme propósito de nos liber-
tar de todos os critérios de merecimento e 
retribuição, pois estes não nos salvam.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós.
P. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que 
imploram a vossa misericórdia, para que, 
confiando em vosso amor de Pai, irradiem 
por toda parte a vossa caridade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.
P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus
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oRAÇão Do DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmo-
la, porque não sois mendigo! Não é um auxílio,  
porque não precisais dele! Também não é o que 
me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa 
minha gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de 
vós. Amém!”



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Levantarei meu olhar aos montes: / De 
onde o auxílio virá? / Deus é a força de 
quem tem fé. / Misericórdia Ele é. / Quando 
erramos Ele é por nós. / Mostra-nos o colo 
do Pai. / Com seu sangue libertador, / livra 
do mal e da dor.
REfRão: Bem-aventurados os mise-
ricordiosos / porque eles alcançarão 
misericórdia. (2x)
2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem 
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, 
quem somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele 
ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro ouvir: 
/ Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo 
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre 
nós / e um dia Ele voltará!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

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

Antífona da Entrada (Sl 26,7.9)

Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo: tende 
compaixão de mim e atendei-me; vós sois 
meu protetor: não me deixeis; não me aban-
doneis, ó Deus meu Salvador!

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus é constante misericórdia. 
Ele vence o pecado e restaura o pecador. Por 
isso, confiantes neste amor infinito, façamos 
nosso exame de consciência. (Pausa)

P. Senhor, que viestes, não para condenar, 
mas para perdoar, tende piedade de nós.
T Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo pecador 
arrependido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a quem 
muito ama, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai 
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
P. OREMOS: Ó Deus, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao nosso ape-
lo, e como nada podemos em nossa fraqueza, 
dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para 
que possamos querer e agir conforme vossa 
vontade, seguindo os vossos mandamentos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Ritos vazios não salvam nem trazem feli-
cidade. Somente o encontro com Jesus é capaz 
de nos realizar plenamente.
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Em sua misericórdia, o Senhor Jesus nos convoca à constante mudança de vida. 
Para nos alimentar no caminho da conversão, a liturgia de hoje nos coloca diante 
de três situações de agudo pecado: Davi, Paulo e a mulher que chega até Jesus. Em 
cada uma das situações, a misericórdia de Deus prevaleceu e, dos corações transfor-
mados, brotaram vidas novas. Também somos convidados ao encontro com Jesus, 
reconhecendo em nós as marcas profundas do pecado, abrindo-nos à misericórdia 
e nos deixando transformar.
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6. Primeira Leitura
(Sentados) (2Sm 12,7-10.13)

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias, 7Natã disse a Davi: “Esse 
homem és tu! Assim diz o Senhor, o Deus 
de Israel: Eu te ungi como rei de Israel, e 
salvei-te das mãos de Saul. 8Dei-te a casa 
do teu senhor e pus nos teus braços as 
mulheres do teu senhor, entregando-te 
também a casa de Israel e de Judá; e, se isto 
te parece pouco, vou acrescentar outros 
favores. 9Por que desprezaste a palavra do 
Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feris-
te à espada o hitita Urias, para fazer da sua 
mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela 
espada dos amonitas. 10Por isso, a espada 
jamais se afastará de tua casa, porque me 
desprezaste e tomaste a mulher do hitita 
Urias para fazer dela a tua esposa.” 13Davi 
disse a Natã: “Pequei contra o Senhor.” Natã 
respondeu-lhe: “De sua parte, o Senhor 
perdoou o teu pecado, de modo que não 
morrerás! Entretanto, por teres ultrajado 
o Senhor com teu procedimento o filho 
que te nasceu morrerá.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 31(32)]

REfRão: Eu confessei, afinal, meu 
pecado e perdoastes, Senhor, minha falta.
1. Feliz o homem que foi perdoado * e 
cuja falta já foi encoberta! Feliz o homem 
a quem o Senhor  não olha mais como 
sendo culpado, * e em cuja alma não há 
falsidade!
2. Eu confessei, afinal, meu pecado, * e 
minha falta vos fiz conhecer. Disse: “Eu 
irei confessar meu pecado!” * E perdoastes, 
Senhor, minha falta.
3. Sois para mim proteção e refúgio;  
na minha angústia me haveis de salvar, * 
e envolvereis a minha alma no gozo. Rego-
zijai-vos, ó justos, em Deus,  e no Senhor 
exultai de alegria! * Corações retos, cantai 
jubilosos!

8. Segunda Leitura (Gl 2,16.19-21)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas
Irmãos: 16Sabendo que ninguém é justificado 
por observar a Lei de Moisés, mas por crer 
em Jesus Cristo, nós também abraçamos a 
fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados 

pela fé em Cristo e não pela prática da Lei, 
porque pela prática da Lei ninguém será 
justificado. 19Aliás, foi em virtude da Lei 
que eu morri para a Lei, a fim de viver para 
Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. 
20Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em 
mim. Esta minha vida presente, na carne, 
eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, 
que me amou e por mim se entregou. 21Eu 
não desprezo a graça de Deus. Ora, se a 
justiça vem pela Lei, então Cristo morreu 
inutilmente. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)  

 (1Jo 4,10b)

REfRão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. Tanto amor Deus nos mostrou, que seu 
Filho entregou, como vítima expiatória 
pelas nossas transgressões.

10. Evangelho (Lc 7,36-8,3)

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, [36um fariseu con-
vidou Jesus para uma refeição em sua casa. 
Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à 
mesa. 37Certa mulher, conhecida na cida-
de como pecadora, soube que Jesus estava 
à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um 
frasco de alabastro com perfume, 38e, ficando 
por detrás, chorava aos pés de Jesus; com 
as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, 
enxugava-os com os cabelos, cobria-os de 
beijos e os ungia com o perfume. 39Vendo 
isso, o fariseu que o havia convidado ficou 
pensando: “Se este homem fosse um profeta, 
saberia que tipo de mulher está tocando nele, 
pois é uma pecadora.” 40Jesus disse então 
ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa para 
te dizer.” Simão respondeu: “Fala, mestre!” 
41“Certo credor tinha dois devedores; um lhe 
devia quinhentas moedas de prata, o outro, 
cinquenta. 42Como não tivessem com que 
pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles 
o amará mais?” 43Simão respondeu: “Acho 
que é aquele ao qual perdoou mais.” Jesus 
lhe disse: “Tu julgaste corretamente.” 44Então 
Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: 
“Estás vendo esta mulher? Quando entrei em 

tua casa, tu não me ofereceste água para lavar 
os pés; ela, porém, banhou meus pés com 
lágrimas e enxugou-os com os cabelos. 45Tu 
não me deste o beijo de saudação; ela, porém, 
desde que entrei, não parou de beijar meus 
pés. 46Tu não derramaste óleo na minha cabe-
ça; ela, porém, ungiu meus pés com perfume. 
47Por esta razão, eu te declaro: os muitos 
pecados que ela cometeu estão perdoados 
porque ela mostrou muito amor. Aquele a 
quem se perdoa pouco, mostra pouco amor.” 
48E Jesus disse à mulher: “Teus pecados estão 
perdoados.” 49Então, os convidados começa-
ram a pensar: “Quem é este que até perdoa 
pecados?” 50Mas Jesus disse à mulher: “Tua fé 
te salvou. Vai em paz!”] 8,1Depois disso, Jesus 
andava por cidades e povoados, pregando e 
anunciando a Boa-Nova do Reino de Deus. 
Os doze iam com ele; 2e também algumas 
mulheres que haviam sido curadas de maus 
espíritos e doenças: Maria, chamada Mada-
lena, da qual tinham saído sete demônios; 
3Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de 
Herodes; Susana, e várias outras mulheres 
que ajudavam a Jesus e aos discípulos com 
os bens que possuíam. 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-
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. Na alegria da misericórdia de um Deus, 
que, em Jesus, revelou-se como Pai de Mise-
ricórdia, apresentemos, no Espírito, nossas 
humildes preces.

“A misericórdia é fonte de alegria, 
serenidade e paz .” 

(Papa Francisco)

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA



Círculos
Bíblicos

Escolas de amor à Palavra de Deus, 
ajudando a colocá-la em prática e a 

semear novas comunidades de fé.
FREQUENTE ESSA ESCOLA!

1. Por toda a Igreja de Deus, para que, através 
do anúncio da Palavra, seja sinal de recon-
ciliação e gratuidade, convidando todos à 
verdadeira conversão de vida, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelo Santo Padre Francisco, por nosso 
Arcebispo D. Orani, pelos sacerdotes e 
por todos os consagrados, para que, no 
desempenho do seu ministério e através 
do testemunho de suas vidas, manifestem 
a gratuidade do amor de Deus, rezemos:
3. Por todos os cristãos, para que, em meio 
às adversidades e lutas de cada dia, não 
cedam ao egoísmo nem ao rancor, mas 
sejam anunciadores da gratuidade divina, 
onde quer que estejam, rezemos:
4. Por todas as pessoas que se apegam aos 
critérios de merecimento e retribuição, 
para que, contemplando Cristo Jesus, per-
cebam que somente a gratuidade é capaz 
de preencher os anseios mais profundos 
de salvação e de paz, rezemos: 
    (Outras preces.)

P. Ó Deus, que tendo criado o mundo 
por vossa bondade, e pelo vosso amor nos 
chamastes à vida, dando-nos tudo aqui-
lo que temos e somos, ouvi compassivo 
nossas preces e ensinai-nos não somente 
a agradecer o que de vós recebemos, mas 
também a pedir apenas aquilo que nos 
convém para testemunhar o amor, o perdão 
e a gratuidade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Tu és, Senhor, a Riqueza do meu coração! 
/ Tu és, Senhor, o Sentido da minha missão!
REfRão: E eu sou, Senhor, em tuas 
mãos, / inteira entrega, oblação!
2. Tu és, Senhor, o Tesouro que faz meu 
viver! / Tu és, Senhor, a Alegria que tece o 
meu ser!
3. Tu és, Senhor, o Rochedo que firma meus 
pés! / Tu és, Senhor, o meu Tudo, por seres 
quem és!
4. Tu és, Senhor, o Lugar deste meu cami-
nhar! / Tu és, Senhor, Coração pelo qual 
quero amar!

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. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimen-
tais a vida dos seres humanos e os renovais 
pelo sacramento, fazei que jamais falte este 
sustento ao nosso corpo e à nossa alma. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

17. Oração  
Eucarística VII
Sobre reconciliação – I
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 bom agradecer-
-vos, Deus Pai, porque constantemente 
nos chamais a viver na felicidade completa.  
Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca 
vos cansais de perdoar. Ofereceis vos- 
so perdão a todos convidando os pecadores a 
entregar-se confiantes à vossa misericórdia.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
P. Jamais nos rejeitastes quando que-
bramos a vossa aliança, mas, por Jesus, 
vosso Filho e nosso irmão, criastes com 
a família humana novo laço de amiza-
de, tão estreito e forte, que nada poderá 
romper. Concedeis agora a vosso povo 
tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, 
em Cristo novo alento à vossa Igreja, 
para que se volte para vós. Fazei que, 
sempre mais dócil ao Espírito Santo, se 
coloque ao serviço de todos.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
P. Cheios de admiração e reconhecimento, 
unimos nossa voz à voz das multidões do 

céu para cantar o poder de vosso amor  
e a alegria da nossa salvação:
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. Ó Deus, desde a criação do mundo, 
fazeis o bem a cada um de nós para sermos 
santos como vós sois santo. Olhai vosso 
povo aqui reunido e derramai a força do 
Espírito, para que estas oferendas se tornem 
o Corpo = e o Sangue do Filho muito ama- 
do, no qual também somos vossos filhos. 
Enquanto estávamos perdidos e incapa- 
zes de vos encontrar, vós nos amastes de  
modo admirável: pois vosso Filho — o Justo 
e Santo — entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa mise-
ricórdia!
P. Antes, porém, de seus braços abertos  
traçarem entre o céu e a terra o sinal per- 
manente da vossa aliança, Jesus quis cele-
brar a páscoa com seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronunciou a bên-
ção de ação de graças. Depois, partindo o 
pão, o deu a seus amigos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia 
reconciliar todas as coisas pelo sangue 
a ser derramado na cruz, tomou o cáli-
ce com vinho. Deu graças novamente, e 
passou o cálice a seus amigos, 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 TO- 
DOS, 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 ressureição.
P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nos-
sa páscoa e certeza da paz definitiva. 
Hoje celebramos sua morte e ressurrei-
ção, esperando o dia feliz de sua vinda 
gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó 
Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda glo-
riosa!


