
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!”

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: Unidos a Cristo por este 
sacramento, nós vos imploramos, ó Deus, 
que, assemelhando-nos a ele aqui na ter-
ra, participemos no céu da sua glória. Por 
Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Certamente gostamos mais quando 
ouvimos a doçura da Palavra de Deus. No 
entanto, a mesma Palavra que é suave, é 
também dura e exigente. Ao longo da sema-
na, até nos encontrarmos novamente no Dia 

do Senhor, rezemos pedindo forças para 
viver as exigências do Evangelho. Deus, em 
sua Misericórdia, não deixará esta oração 
sem ser atendida.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
t. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
t. amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se compadeça 
de vós.
t. amém.
P.  Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua 
paz.
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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rUmO À Casa da mãE maria
No último sábado deste mês, nossa Arquidiocese 
realizará sua peregrinação anual ao Santuário 
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esta 
é a programação:
07h  - Início da recitação do Rosário em frente à 
Tribuna do Papa;
09h  - Missa no interior do Santuário;
10h30min  - Continuação do Rosário e Via-Sacra 
até o Cruzeiro. Ao final, bênção aos romeiros por 
Dom Orani.
Se você ainda não se inscreveu, procure sua paró-
quia ou se organize para ir em condução própria, 
com a família e os amigos. O importante é que 
você não pode faltar.

rEzaNdO PELOs Pais E PELas 
FamÍLias

Pai de Misericórdia, queremos rezar por todos 
aqueles que cumulastes com o dom da paterni-
dade. Vós, que sois amor, ternura, acolhimento 
e compaixão, destes a cada um de nós nascer 
em meio a uma família. Nós vos agradecemos 
por aqueles que nos destes como nossos pais. 
Queremos pedir pelos que a morte levou de 
junto de nós. Pedimos também pelos pais que 
enfrentam dificuldades para cumprir tão subli-
me missão. Fortalecei-os, Pai Santo. Abençoai 
as famílias que passam dificuldades. Iluminai o 
caminho de vossa Igreja para que, dedicando-se 
sempre mais à família, seja instrumento de união, 
reconciliação e paz no coração de cada lar.

Oração do XVII Congresso 
Eucarístico Nacional

Jesus Eucaristia, fonte de vida para todos, 
/ coração dos corações! / Nós te acolhe-
mos presente entre nós. / Ao recebermos 
teu Corpo e teu Sangue, / mostra-nos a 
força redentora de teu sacrifício. / Tu és 
partilha de vida e salvação para a vida 
do mundo. / Abre nossos corações / para 
compartilhar com todos os nossos bens. / 
Ensina-nos a testemunhar, amar e servir 
e proteger a vida, / aprendendo a lição 
do Altar. / Em ti todas as coisas foram 
criadas / e nossas terras amazônicas são 
obra do amor do Pai. / Reconhecemos 
estes sinais de amor, / presença e provi-
dência em nossa história, / e desejamos 
irradiar na comunhão com Deus e com 
todos, / a missão que nos confiaste. / 
Senhor Jesus, há quatro séculos a Boa 
Nova do Evangelho / aportou em nossas 
terras, para aqui plantar raízes. / Os teus 
missionários se alegraram, / ao verem 
as Sementes do Verbo de Deus, / que o 
Espírito Santo havia espalhado, prece-
dendo seus passos, / e anunciaram cora-
josamente a tua Palavra. / A partir do 
Forte do Presépio, sob a proteção de Nossa 
Senhora da Graça, / chamando-a Santa 
Maria de Belém ou Senhora de Nazaré, / 
a Amazônia recebeu a mensagem da sal-
vação. / Renova hoje, Senhor, com a força 
da Eucaristia, / o vigor missionário em 
nossos povos, / e brotem entre nós santas 
vocações para o serviço do Evangelho. / 
Cristo Senhor, ao reconhecer-te no partir 
do Pão, / faze arder nossos corações, / 
para que do Altar da Eucaristia / nasça 
um novo ardor missionário em nossa 
Pátria. / Ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo / sejam dadas, hoje e sempre, / toda 
a honra e toda a glória! Amém.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Senhor, Tu me chamaste, olhar no meu 
olhar: / “Vem e vê onde moro e Eu te farei 
feliz!” / Senhor, Senhor, contigo quero estar, 
/ pois teu amor primeiro me escolheu e quis!
rEFrãO: Não quero ter certeza de 
nada, meu Senhor: / saber que tudo sabes 
me acalma o coração! / E basta-me a cer-
teza do teu eterno amor: / estar sempre 
a teu lado, tua mão na minha mão!
2. Senhor, Tu me enviaste depois ao meu 
irmão: / “Vai! Dize o que tu viste: Eu sou o 
Sumo Bem!”/ Senhor, Senhor, me inflama o 
coração / e o teu amor em mim não deixará 
ninguém!
3. Senhor, eu sempre volto. Aqui é o meu lugar: 
/ “Sem mim tu nada podes, pois tudo vem de 
mim!” / Senhor, Senhor, contigo vou ficar: / Tu 
és meu fundamento, meu começo e fim!

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.

Antífona da Entrada (Sl 83,10-11)

Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o 
vosso olhar, e contemplai a face do vosso 
Ungido, porque um dia em vosso templo 
vale mais que outros mil.

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus nos convida à perse-
verança, principalmente nos momentos 
mais difíceis de nossa vida. Confiantes 
em sua Misericórdia, examinemos nos-
sa consciência para suplicarmos o seu 
perdão.   
 (Momento de silêncio para o exame de consciência)

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 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 

louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / senhor deus, / Cordeiro 
de deus, / Filho de deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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, preparastes para 
quem vos ama bens que nossos olhos não 
podem ver; acendei em nossos corações a 
chama da caridade para que, amando-vos 
em tudo e acima de tudo, corramos ao 
encontro das vossas promessas que supe-
ram todo desejo. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
t. amém.

Liturgia da Palavra
L. Por mais difícil que seja a vida, não 
podemos deixar de viver o Evangelho. O 
Senhor Jesus nos fortalece para vivermos e 
transmitirmos Sua Misericórdia.
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A liturgia de hoje nos convida a tomar consciência da radicalidade com que devemos 
viver nossa Fé. Diante de Deus, não há meios-termos. Ele nos convida a um compro-
misso, corajoso e coerente, com a construção do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a 
nossa missão recebida no Batismo e nós a viveremos sempre acolhendo e transmitindo 
a Misericórdia do Pai.
Nesta certeza, rezamos hoje pelas seguintes intenções: (...).

Entrada, Ofertas e Comunhão: Ir. Míria T. Kolling; Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.



“O futuro da humanidade
passa pela família.”

São João Paulo II
Arquidiocese de 
São Sebastião do 
Rio de JaneiroSenhor, abençoai e protegei nossos pais!

6. Primeira Leitura  

 (Sentados) (Jr 38,4-6.8-10)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias
Naqueles dias, 4 disseram os príncipes ao 
rei: “Pedimos que seja morto este homem; 
ele anda com habilidade lançando o desâni-
mo entre os combatentes que restaram na 
cidade e sobre todo o povo, dizendo seme-
lhantes palavras; este homem, portanto, não 
se propõe o bem-estar do povo, mais sim a 
desgraça”. 5 Disse o rei Sedecias: “Ele está em 
vossas mãos; o rei nada vos poderá negar”. 
6 Agarraram então Jeremias e lançaram-no 
na cisterna de Melquias, filho do rei, que 
havia no pátio da guarda, fazendo-o descer 
por meio de cordas. Na cisterna não havia 
água, somente lama; e assim ia-se Jeremias 
afundando na lama. 8 Ebed-Melec saiu da 
casa do rei e veio ter com ele, e falou-lhe: 9 

“Ó rei, meu senhor, muito mal procederam 
esses homens em tudo o que fizeram contra 
o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna 
para aí morrer de fome; não há mais pão 
na cidade”. 10 O rei deu, então esta ordem 
ao etíope Ebed-Melec: “Leva contigo trinta 
homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, 
antes que morra”. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

7. Salmo Responsorial  

 [Sl 39(40),2.3.4.18 (R. 14b)]

rEFrãO: Socorrei-me, ó Senhor, vinde 
logo em meu auxílio!
1. Esperando, esperei no Senhor, * e incli-
nando-se, ouviu meu clamor.
2. Retirou-me da cova da morte * e de um 
charco de lodo e de lama. Colocou os meus 
pés sobre a rocha, * devolveu a firmeza a 
meus passos.
3. Canto novo ele pôs em meus lábios, * 
um poema em louvor ao Senhor. Muitos 
vejam, respeitem, adorem * e esperem em 
Deus, confiantes.
4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido,  porém, 
guarda o Senhor minha vida, * e por mim se 
desdobra em carinho. Vós me sois salvação 
e auxílio: * vinde logo, Senhor, não tardeis! 

8. Segunda Leitura (Hb 12,1-4)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 1Rodeados como estamos por tama-
nha multidão de testemunhas, deixemos 
de lado o que nos pesa e o pecado que nos 
envolve. Empenhemo-nos com perseverança 

no combate que nos é proposto, 2 com os 
olhos fixos em Jesus, que em nós começa e 
completa a obra da fé. Em vista da alegria 
que lhe foi proposta, suportou a cruz, não 
se importando com a infâmia, e assentou-
-se à direita do trono de Deus. 3 Pensai pois 
naquele que enfrentou uma tal oposição 
por parte dos pecadores, para que não vos 
deixeis abater pelo desânimo. 4 Vós ainda 
não resististes até ao sangue na vossa luta 
contra o pecado. Palavra do Senhor.
t. Graças a deus.

9. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé) (Jo 10,27)

rEFrãO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. Minhas ovelhas escutam minha voz, 
minha voz estão elas a escutar; eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem, 
comigo a caminhar.

10. Evangelho (Lc 12,49-53)

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, disse Jesus a seus 
discípulos: 49“Eu vim para lançar fogo sobre 
a terra, e como gostaria que já estivesse 
acesso! 50 Devo receber um batismo, e como 
estou ansioso até que isto se cumpra! 51 Vós 
pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? 
Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divi-
são. 52 Pois, daqui em diante, numa família de 
cinco pessoas, três ficarão divididas contra 
duas 53 e duas contra três; ficarão divididos: 
o pai contra o filho e o filho contra o pai; a 
mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a 
sogra contra a nora e a nora contra a sogra”. 
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. Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus é dura 
e por ela seremos julgados. Peçamos, pois, 
ao Deus da Palavra forças para nos deixar-
mos converter e, deste modo, testemunhar 
que é real, possível e fascinante vivenciar 
a Boa-Nova da Salvação.
1. Pela Igreja, para que anuncie a miseri-
córdia de Jesus Cristo pelo testemunho e 
por ações, principalmente em meio a sofri-
mentos e perseguições, rezemos ao Senhor: 
t. senhor, escutai a nossa prece.
2. Por todos os pais, para que, neste dia a 
eles dedicado, vivam intensamente a alegria 
por participar do imenso dom da paterni-
dade divina, rezemos ao Senhor:
3. Pelos pais marcados pela doença, pelo 
desemprego e por tantas outras dificulda-
des, para que não desanimem de amar, mas 
encontrem em Deus a força para perseverar, 
e na comunidade, auxílio concreto para 
superar seus problemas, rezemos ao Senhor:
4. Pelos pais que já faleceram, para que, 
junto de Deus Pai, acolham a recompen-
sa do amor que distribuíram nesta vida, 
rezemos ao Senhor:
5. Pelos pais que sofrem no desejo de 
acertar na educação de seus filhos, para 
que encontrem em Jesus Cristo luz para 
bem cumprirem tão importante missão, 
rezemos ao Senhor:
6. Por nós aqui reunidos, para que, tendo 
sempre o olhar fixo em Jesus Cristo, autor 
e consumador da fé, saibamos suportar os 
sofrimentos que provêm da adesão a Ele, 
rezemos ao Senhor:  (Outras preces)

P. Deus onipotente e cheio de misericór-
dia, fortalecei-nos a cada momento de nossa 
vida para que, nas alegrias e nas dores, vos 
possamos testemunhar. Por Cristo, nosso 
Senhor.
t. amém.



 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. É alimento o pão que faz caminhar / 
quem, por este mundo, busca sua vida sem-
pre renovar. / Também a comunhão quer 
nos transformar, / lá no mais profundo, 
para ao Pai, com Cristo, tudo ofertar.
rEFrãO: Senhor, é teu o meu viver. / 
Contigo quero ser entrega, oblação. / Por 
ti, ao Pai, me oferecer, / do mundo então 
fazer eterna comunhão.
2. Dom, entrega total, é Cristo Jesus, / 
pelo Pai mandado, como sacramento da 
libertação. / Também nosso ideal é viver na 
luz, / como consagrados, sermos o fermento 
que faz a união.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que 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, estas nossas oferendas, 
pelas quais entramos em comunhão convosco, 
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-
-vos em nós. Por Cristo, nosso Senhor.
t. amém.

17. Oração Eucarística V
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. É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de 
dia e de noite, agradecendo com Cristo, 
vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós 
todos, mandando que se faça a mesma 
coisa que fez naquela ceia derradeira. Por 
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e 
agradecendo com alegria, juntando nossa 

voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, 
pra cantar (dizer):
t. santo, santo, santo...
P. Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cris-
to, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas 
se mudem no Corpo = e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
t. mandai vosso Espírito santo!
P. Na noite em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente 
e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 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.
Tudo isto é mistério da fé!
t. toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a pai-
xão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho 
que nos salva e dá coragem.
t. recebei, ó senhor, a nossa oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito 
nos una num só corpo, pra sermos um só 
povo em seu amor.
t. O Espírito nos una num só corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a 
vós, na vossa paz.
t. Caminhamos na estrada de Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem 
firme na Fé, na Caridade, e a N., que é 
Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
t. Caminhamos na estrada de Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São 
José, seu esposo, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar Cristo 
e seus irmãos.
t. Esperamos entrar na vida eterna!
P. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marcados 
com o sinal da fé, abrindo vossos braços, 
acolhei-os. Que vivam pra sempre bem 
felizes no reino que pra todos preparastes.
t. a todos dai a luz que não se apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força 
para construirmos juntos o vosso reino que 
também é nosso. 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. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ousa-
mos dizer:
t. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
rEFrãO: Foi com eterno amor / que Eu, 
o teu Senhor, / te escolhi, chamei à vida! / 
E te sustento assim, / no mesmo amor sem 
fim: / dou-te a minha vida, / escondida 
neste pão, / pra que vás, também, / fazer 
o bem, ser comunhão!
1. Por ti chamado, para ser mais, / eu quero, 
lado a lado, viver da tua paz!
2. Livre te sigo, ó meu Senhor; / serei assim, 
contigo, mais vida, pão de amor!
3. Canto a alegria da vocação: / te sirvo cada 
dia, no outro, meu irmão!
4. Feliz procuro a tua luz, / pois, mesmo no 
escuro, tua graça me conduz!
5. Longo é o caminho que leva aos céus: / 
Tu és, no pão e vinho, sustento aos passos 
meus!
6. Na tua entrega, plena e total: / meu ser 
que um sim carrega de vida radical!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Sl 129,7)

No Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção.


