COR LITÚRGICA: VERDE

ANO XXIII - 10/10/2021 - Nº 1420 - ANO LITÚRGICO B

RITOS INICIAIS
28º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: Irmãos e irmãs celebrando o
mês missionário, vamos contemplar neste
domingo o caminho que Jesus faz com os
seus discípulos. Jesus alerta sobre a
incompatibilidade entre o seu Reino e as
riquezas. Os discípulos missionários são
aqueles que aprenderam, da gratuidade de
Deus, a ser testemunhas livres de sua
sabedoria e nos ensina a viver na partilha,
na oração e na disposição à missão.
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CANTO DE ENTRADA

1. Vai, meu povo, falar do meu amor,
sê espelho do céu para as nações.
Nos caminhos terás o meu fulgor
e na dor minha paz nos corações!
Igreja santa e missionária,
os teus caminhos eu antes palmilhei,
Ao céu unida, e solidária,
mais, sempre mais, colherás o que eu plantei!
2. Pode aqui toda luz então morrer,
Sempre mais vão brilhar os sonhos teus,
Novo dia verás amanhecer
No mistério sublime de teu Deus!
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SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL
MR, 392

PR: O Senhor disse: “Quem dentre vós
estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e
perdoemo-nos mutuamente do fundo do
coração.
PR: Senhor, que viestes salvar
os corações arrependidos.
AS: Piedade, piedade, piedade de nós (bis).
PR: Ó Cristo, que viestes chamar
os pecadores humilhados.
PR: Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.

AS: Amém.
GLÓRIA
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12

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
D e u s , r e i d o s C é u s , D e u s Pa i
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.
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ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a vossa graça para que
estejamos sempre atentos ao bem que
devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

6

PRIMEIRA LEITURA

Ensinai-nos a contar os nossos dias,*
e dai ao nosso coração sabedoria!
13
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?
Tende piedade e compaixão de vossos
servos! R.
14

Saciai-nos de manhã com vosso amor,*
e exultaremos de alegria todo o dia!
15
Alegrai-nos pelos dias que sofremos,*
pelos anos que passamos na desgraça! R.
16

Manifestai a vossa obra a vossos servos,*
e a seus filhos revelai a vossa glória!
17
Que a bondade do Senhor e nosso Deus †
repouse sobre nós e nos conduza!*
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. R.
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AS: Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL
Sl 89,12-13.14-15.16-17 (R.Cf. 14)

SEGUNDA LEITURA
Hb 4,12-13

Leitura da Carta aos Hebreus. 12A Palavra
de Deus é viva, eficaz e mais cortante do
que qualquer espada de dois gumes. Penetra
até dividir alma e espírito, articulações e
medulas. Ela julga os pensamentos e as
intenções do coração. 13E não há criatura
que possa ocultar-se diante dela. Tudo está
nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela
que devemos prestar contas. Palavra do
Senhor.
AS: Graças a Deus.
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Sb 7,7-11

Leitura do Livro da Sabedoria. 7Orei, e
foi-me dada a prudência; supliquei, e veio
a mim o espírito da sabedoria. 8Preferi a
Sabedoria aos cetros e tronos e em
comparação com ela, julguei sem valor a
riqueza; 9a ela não igualei nenhuma pedra
preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do
mundo é um punhado de areia e, diante
dela, a prata será como a lama. 10Amei-a
mais que a saúde e a beleza, e quis
possuí-la mais que a luz, pois o esplendor
que dela irradia não se apaga. 11Todos os
bens me vieram com ela, pois uma
riqueza incalculável está em suas mãos.
Palavra do Senhor.
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R. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor,
e exultaremos de alegria!

ACLAMAÇÃO
Mt 5,3

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Felizes os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus.
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EVANGELHO
Mc 10,17-30

Evangelho breve entre colchetes (Mc 10,17-27)

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor.
[Naquele tempo: 17Quando Jesus saiu a
caminhar, veio alguém correndo,
ajoelhou-se diante dele, e perguntou:
“Bom Mestre, que devo fazer para ganhar
a vida eterna?” 18Jesus disse: “Por que
me chamas de bom?” Só Deus é bom, e
mais ninguém. 1 9 Tu conheces os

mandamentos: não matarás; não
cometerás adultério; não roubarás; não
levantarás falso testemunho; não
prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua
mãe!” 20Ele respondeu: “Mestre, tudo
isso tenho observado desde a minha
juventude”. 21Jesus olhou para ele com
amor, e disse: “Só uma coisa te falta: vai,
vende tudo o que tens e dá aos pobres, e
terás um tesouro no céu. Depois vem e
segue-me!” 22Mas quando ele ouviu isso,
ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. 23Jesus então
olhou ao redor e disse aos discípulos:
“Como é difícil para os ricos entrar no
Reino de Deus!” 24Os discípulos se
admiravam com estas palavras, mas ele
disse de novo: “Meus filhos, como é
difícil entrar no Reino de Deus! 25É mais
fácil um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que um rico entrar no
Reino de Deus!” 26Eles ficaram muito
espantados ao ouvirem isso, e
perguntavam uns aos outros: “Então,
quem pode ser salvo?” 27Jesus olhou
para eles e disse: “Para os homens isso é
impossível, mas não para Deus. Para
Deus tudo é possível”. ] 28Pedro então
começou a dizer-lhe: “Eis que nós
deixamos tudo e te seguimos”.
29
Respondeu Jesus: “Em verdade vos
digo, quem tiver deixado casa, irmãos,
irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por
causa de mim e do Evangelho, 30receberá
cem vezes mais agora, durante esta vida
- casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e
campos, com perseguições - e, no
mundo futuro, a vida eterna. Palavra da
Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
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HOMILIA

12

PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
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;
padeceu 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 todopoderoso, 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.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS

*Sugere-se que a equipe de liturgia formule
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: Como discípulos missionários que
vivem a alegria de testemunhar o que
vimos e ouvimos da bondade do Deus
amor, rezemos confiantes:
AS: Fazei-nos, Senhor, missionários da
compaixão e da esperança.
1. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja, Povo
de Deus, com o nosso Papa Francisco,
nossos bispos, presbíteros, diáconos,
religiosos e religiosas, cristãos leigos e
leigas, e dai-lhes a graça de testemunhar
com ousadia profética o que viram e
ouviram, é o que pedimos:
2. Fortalecei, Senhor, todos os missionários e
missionárias com suas famílias, em seus
ambientes de trabalho e em todos os setores
da sociedade, possam testemunhar vosso
amor solidário, é o que pedimos:
3. Animai, Senhor, as dioceses, paróquias,
comunidades eclesiais missionárias,
pastorais, movimentos, organismos, e
concedei-lhes a graça de serem espaços
de acolhimento e de escuta dos que
sofrem, é o que pedimos:
4. Acompanhai, Senhor, os missionários e
missionárias que estão servindo na missão
além fronteiras para que sejam presença
promotora da cultura do encontro e da
fraternidade universal, é o que pedimos:
PR: Nossas preces concluamos rezando
juntos a oração do mês missionário:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
comunhão de amor, compaixão e
missão. Nós te suplicamos: derrama a
luz da tua esperança sobre a
humanidade que padece a solidão, a
pobreza, a injustiça, agravadas pela
pandemia. Concede-nos a coragem
para testemunhar, com ousadia
profética e crendo que ninguém se
salva sozinho, tudo o que vimos e
ouvimos de Jesus Cristo, missionário
do Pai. Maria, mãe missionária, e São
José, protetor da família, inspirem-nos
a sermos missionários da compaixão e
da esperança. Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 27 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão;
hoje são teu corpo, ceia e comunhão.
Muitos grãos de trigo se tornaram pão.

Toma, Senhor, nossa vida em ação para
mudá-la em fruto e missão. (2x)
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho;
hoje são teu sangue, força no caminho.
Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação,
hoje oferecidas em consagração.
Muitas são as vidas feitas vocação.

15 SOBRE AS OFERENDAS
PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para a glória do seu
nome, para o nosso bem e de toda a
santa Igreja.
PR: Sede propício, ó Deus, às nossas
súplicas, e acolhei com bondade as
oferendas dos vossos servos e servas,
para que aproveite à salvação de todos o
que cada um trouxe em vossa honra.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
MR,495

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.
PR: 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, para
cantar (dizer):
AS: 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!
PR: Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito per to de nós, vivendo
conosco no Cristo, 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.
AS: Mandai vosso Espírito Santo!
PR: 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:

com o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que pra todos
preparastes.

PR: Os ricos empobrecem, passam fome,
mas aos que buscam o Senhor não falta
nada. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

AS: A todos dai a luz que não se apaga!

AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).

PR: Do mesmo modo, ao 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 CÁLICE 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.

PR: Tudo isso é mistério da fé!
AS: 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!
PR: Recordamos, ó Pai, neste momento,
a paixão 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.
AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
PR: E, quando recebermos Pão e Vinho,
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
AS: O Espírito nos uma num só corpo!
PR: 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.
AS: Caminhamos na estrada de Jesus!
PR: Dai ao santo Padre, o Papa
Francisco, ser bem firme na Fé, na
Caridade, e a Marco Aurélio, que é Bispo
desta Igreja, Evaristo, Bispo da Prelazia
de Marajó, nossa Igreja irmã, muita luz
para guiar o seu rebanho.
AS: Caminhamos na estrada de Jesus!
PR: Esperamos entrar na vida eterna com
a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São
José, seu esposo, os apóstolos e todos
os santos, que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.
AS: Esperamos entrar na vida eterna!
PR: A todos os que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados

PR: 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.
PR: 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.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
PR: Rezemos, com amor e confiança, a
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
ORAÇÃO DO PAI NOSSO
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AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre
livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!

18

ORAÇÃO PELA PAZ

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz.
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO
Sl 33,11

20

CANTO DE COMUNHÃO

1. Vem, e eu mostrarei
que o meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus
e junto a ti ei de seguir.
Sim, eu irei e saberei
como chegar ao fim,
de onde vim, aonde vou:
por onde irás, irei também
2. Vem, e eu te direi
o que ainda estás a procurar.
A verdade é como o sol
e invadirá teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei
minha razão de ser.
Eu creio em ti que crês em mim
e à tua luz verei a luz.
3. Vem, e eu te farei
da minha vida participar.
Viverás em mim aqui;
viver em mim é o bem maior.
Sim, eu irei e viverei
a vida inteira assim.
Eternidade é, na verdade:
o amor vivendo sempre em nós.
4. Vem, que a terra espera
quem possa e queira realizar,
com amor, a construção
de um mundo novo muito melhor.
Sim, eu irei e levarei
teu nome aos meus irmãos.
Iremos nós e o teu amor
vai construir enfim a paz.
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos
humildemente que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos
participar da vossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS

22

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.

23

ORAÇÃO DO CENTENÁRIO
DE NASCIMENTO DE DOM
MARIO TEIXEIRA GURGEL
(1921-2021)

Deus de infinita bondade e indizível
ternura, em teu servo, Dom Mario
Teixeira Gurgel, fizeste brilhar tua presença entre nós como fonte de plena
alegria. Ao celebrarmos o centenário
de seu nascimento: Nós Te bendizemos,
porque o inspiraste a guiar o teu povo
“como quem serve,” seguindo o
exemplo do Filho muito amado. Nós te
agradecemos, por sua doação
missionária no trabalho catequético e
evangelizador sob o impulso do Espírito
Santo. Nós te suplicamos, fortalece os
passos da nossa Igreja particular, para
que possamos, inspirados por tão
grande testemunho e com o auxílio da
Mãe Aparecida, proclamar sempre e
corajosamente a alegria do evangelho.
Amém.
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COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém.
*Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se,
dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.
AS: Amém.
CANTO FINAL
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1. Vivo a alegria de ser missionário
Recebi de Jesus esta linda missão
Mas a América é grande e há pouco operário

Vou fazer romaria, fazer mutirão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, nós somos missão, missão local

2. Vivo a alegria de ser missionário
Neste mundo marcado por tantas feridas
Há um povo que vive um duro calvário

Vou levar no meu barco a Palavra da Vida

nos teus mares eu quero navegar. (2x)

Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, nós somos missão,
missão continental

2. Quando pediste
aos doze primeiros: “Ide e ensinai!”
sei que pedias a todos nós: “Evangelizai!”

3. Vivo a alegria de ser missionário
Tenho sede da vida que nunca secou
Nesta Igreja que vive em tristes cenários
Vivo a minha missão como um caso de amor
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
E então, nós somos missão, universal
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Terminada a Oração dos Fiéis, faça-se a coleta
como de costume.
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CANTO DE LOUVOR

Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
1. Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado, Senhor
Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor,
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a
oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:
1. Quando chamaste
os doze primeiros pra te seguir,
sei que chamavas todos
os que haviam de vir.
Tua voz me fez refletir.
Deixei tudo pra Te seguir:

Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Bom é o Senhor para quem confia
nele, para aquele que o procura. Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 20 e 21 deste folheto.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Recebei, Senhor, o meu dízimo.
Não é uma esmola,
porque não sois Mendigo.
Não é uma simples contribuição,
porque não precisais dela.
Esta oferta, Senhor,
representa meu reconhecimento,
minha gratidão e amor
por tudo o que me destes,
é minha partilha com quem tem menos,
é meu esforço para o sustento
da comunidade.
Se tenho, é porque Vós me destes.
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