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RITOS INICIAIS

vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.

29º DOMINGO
DO TEMPO COMUM

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.

Animador: Neste mês de outubro, o Papa
iniciou um caminho sinodal, que ocorrerá
em três anos e articulado em três fases
(diocesana, continental, universal).
Um caminho feito de consultas e
discernimento, que culminará com a
assembleia de outubro de 2023 em
Roma. Nossa diocese se une em oração
com a abertura do sínodo diocesano, nos
três regionais. Este sínodo tem como
objetivo consultar o povo de Deus para
que o processo sinodal se realize na
escuta da totalidade dos batizados.

1

CANTO DE ENTRADA

1. Ó Senhor, nós estamos aqui,
junto à Mesa da celebração,
simplesmente atraídos por Vós,
desejamos formar comunhão!
Igualdade, fraternidade, nesta Mesa
nos ensinais. As lições que melhor
educam, na Eucaristia é que nos dais!
2. Todos cantam o vosso louvor,
pois em Vós todos somos irmãos.
Ouviremos com fé, ó Senhor,
os apelos de libertação.
3. Este encontro convosco, Senhor,
incentiva a justiça e a paz;
nos inquieta e convida a sentir
os apelos que o pobre nos faz.

2

SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL

PR: Irmãos, reconheçamos as nossas
culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios. Confessemos os
nossos pecados.
AS: Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa. E peço à
Virgem Maria, aos anjos e santos, e a

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

terá descendência duradoura, e fará
cumprir com êxito a vontade do Senhor.
11
Por esta vida de sofrimento, alcançará
luz e uma ciência perfeita. Meu Servo, o
justo, fará justos inúmeros homens,
carregando sobre si suas culpas. Palavra
do Senhor.
AS: Graças a Deus.

PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.

4

GLÓRIA

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.

5

ORAÇÃO DO DIA

PR: Deus eterno e todo-poderoso, dainos a graça de estar sempre ao vosso
dispor, e vos servir de todo o coração. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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PRIMEIRA LEITURA
Is 53,10-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 10O
Senhor quis macerá-lo com sofrimentos.
Oferecendo sua vida em expiação, ele
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SALMO RESPONSORIAL
Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22)

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, pois, em vós, nós esperamos!
4

Pois reta é a palavra do Senhor,*
e tudo o que ele faz merece fé.
5
Deus ama o direito e a justiça,*
transborda em toda a terra a sua graça. R.
18

Mas o Senhor pousa o olhar sobre os
que o temem,*
e que confiam esperando em seu amor,
19
para da morte libertar as suas vidas*
e alimentá-los quando é tempo de penúria. R.
20

No Senhor nós esperamos confiantes,*
porque ele é nosso auxílio e proteção!
22
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,*
da mesma forma que em vós nós
esperamos! R.

8

SEGUNDA LEITURA
Hb 4,14-16

Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos:
Temos um sumo sacerdote eminente,
que entrou no céu, Jesus, o Filho de
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na
fé que professamos. 15Com efeito, temos
um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele
mesmo foi provado em tudo como nós,
com exceção do pecado. 16Aproximemonos então, com toda a confiança, do
trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um
auxílio no momento oportuno. Palavra do
Senhor.
14

AS: Graças a Deus.

9

ACLAMAÇÃO
Mc 10,45

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua
vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo,
Cristo viva!
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EVANGELHO
Mc 10,35-45

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: 35Tiago e João, filhos de
Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram:
“Mestre, queremos que faças por nós o
que vamos pedir”. 36Ele perguntou: “O
que quereis que eu vos faça?” 37Eles
responderam: “Deixa-nos sentar um à
tua direita e outro à tua esquerda, quando
estiveres na tua glória!” 38Jesus então
lhes disse: “Vós não sabeis o que pedis.
Por acaso podeis beber o cálice que eu
vou beber? Podeis ser batizados com o
batismo com que vou ser batizado?”
39
Eles responderam: “Podemos”. E ele
lhes disse: “Vós bebereis o cálice que eu
devo beber, e sereis batizados com o
batismo com que eu devo ser batizado.
40
Mas não depende de mim conceder o
lugar à minha direita ou à minha
esquerda. É para aqueles a quem foi
reservado”. 41Quando os outros dez
discípulos ouviram isso, indignaram-se
com Tiago e João. 42Jesus os chamou e
disse: “Vós sabeis que os chefes das
nações as oprimem e os grandes as
tiranizam. 43Mas, entre vós, não deve ser
assim: quem quiser ser grande, seja
vosso servo; 44e quem quiser ser o
primeiro, seja o escravo de todos.
45
Porque o Filho do Homem não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua
vida como resgate para muitos”. Palavra
da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.

11

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 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.
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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
desejam o bem dos outros, apresentamos ao Senhor nossos pedidos:
AS: Dai-nos Senhor, missionários da
compaixão e da esperança.
1. Sustentai, Senhor, os cristãos no
mundo inteiro para que sejam animados
e perseverantes na vivência de sua
vocação missionária, e que neste
caminho sinodal possamos ser dóceis ao
Espírito Santo, nós vos pedimos.
2. Animai, Senhor, com a vossa graça, o
Papa Francisco para que continue
ajudando a Igreja no caminho de
renovação missionária, nós vos pedimos.
3. Suscitai, Senhor, entre leigos,
consagrados e ordenados, pessoas
dispostas a realizar sua vocação em
todos os continentes, especialmente
onde Cristo ainda não é conhecido e
amado, nós vos pedimos.
4. Ajudai, Senhor, os missionários e
missionárias que, por amor a Cristo,
deixam a família e a pátria para servir na
missão além-fronteiras, para que nunca
lhes faltem o ânimo, dinamismo e
esperança, mesmo no meio de sofrimentos
e perseguições, nós vos pedimos.
5. Fortalecei nosso bispo diocesano,
Dom Marco Aurélio, para que o dom de
sua vida, a serviço da missão da Igreja,
manifeste a verdade, a bondade e a beleza
da vida em Cristo, nós vos 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 26 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!
Sentir-se Igreja reunida a celebrar
Apresentando os frutos do caminho
No pão e vinho, ofertas deste altar
Bendito sejais por todos os dons!
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão!
Bendito, bendito, bendito seja Deus
para sempre.
2. Que grande bênção servir nesta missão
Missão de Cristo, tarefa do cristão
Tornar-se Igreja, Formar comunidade
Ser Solidário, tornar-se um povo irmão
3. Que graça imensa viver a mesma fé
Ter esperança a um mundo bem melhor
Na caridade sentir-se familiares
Lutando juntos em nome de Senhor

15 SOBRE AS OFERENDAS
PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
PR: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos
dons servindo-vos com liberdade, para
que, purificados pela vossa graça,
sejamos renovados pelos mistérios que
celebramos em vossa honra. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
A história da salvação - MR,431

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: 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, por
Cristo, Senhor nosso. Nascendo na
condição humana, renovou inteiramente
a humanidade. Sofrendo a paixão,
apagou nossos pecados. Ressurgindo,
glorioso, da morte, trouxe-nos a vida
eterna. Subindo, triunfante, ao céu,
abriu-nos as portas da eternidade. E,
enquanto esperamos a plenitude de
vosso Reino, com os anjos e com todos
os santos, nós vos aclamamos,
cantando (dizendo) a uma só voz...
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: 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.
AS: Santificai e reuni o vosso povo!
PR: 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.

AS: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
PR: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, e todos os
santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
AS: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PR: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda 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 Francisco e
o nosso Bispo Marco Aurélio, Evaristo,
Bispo da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.

AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PR: Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:

PR: 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.

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
PR: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu 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: Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
PR: 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 graças este
sacrifício de vida e santidade.
AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
PR: 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.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
PR: 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.
AS: A todos saciai com vossa glória!
PR: 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.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO
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ORAÇÃO DO PAI NOSSO

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!
ORAÇÃO PELA PAZ
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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.
PR: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. 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
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1. Na mesa sagrada se faz unidade,
No pão que alimenta,
que é o pão do Senhor,
Formamos família na fraternidade;
Não há diferença de raça e de cor.
Importa viver, Senhor, unidos no amor
Na participação, vivendo em comunhão!
Importa viver, Senhor, unidos no amor
Na participação, vivendo em comunhão!
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se,
É a Deus converter-se com sinceridade.
O grito dos fracos devemos ouvir,
E em nome de Cristo, amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for partido,
O homem nutrido se transformará,
Vivendo a esperança num mundo melhor:
Com Cristo lutando, o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia,
É grande a alegria que Deus oferece.
Porém não podemos deixar esquecida
A dor, nesta vida, que o pobre padece
5. Assim, comungando da única Vida,
A morte vencida será nossa sorte.
Se unidos buscarmos a libertação,
Teremos com Cristo a ressurreição!

20

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da
nossa participação na Eucaristia para
que, auxiliados pelos bens terrenos,
possamos conhecer os valores eternos.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

AS: Amém.
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CANTO FINAL

1. Vivo a alegria de ser missionário
Recebi de Jesus esta linda missão
Mas a América é grande e há pouco operário

RITOS FINAIS
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PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

22

23

COMUNICAÇÕES

24

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.

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

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Terminada a Oração dos Fiéis, faça-se a coleta
como de costume.

26

CANTO DE PARTILHA E 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:
De mãos estendidas
Ofertamos o que de graça recebemos
1. A natureza tão bela,
Que é louvor, que é serviço,
O Sol que ilumina as trevas,
Transformando-as em luz;
O dia que nos traz o pão
E a noite que nos dá repouso,
Ofertamos ao Senhor
O louvor da criação
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:
nos teus mares eu quero navegar. (2x)

2. Quando pediste
aos doze primeiros: “Ide e ensinai!”
sei que pedias a todos nós: “Evangelizai!”
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: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. 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 19 e 20 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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