COR LITÚRGICA: VERDE

ANO XXIV - 06/02/2022 - Nº 1443 - ANO LITÚRGICO C

RITOS INICIAIS
5º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: Ao lançarem suas redes, os
pescadores conheceram os desígnios
divinos. Jesus, em seu amor, convida-os
a viver a fé, tornando-os seus discípulos.
O milagre que somos chamados a viver
está na confiança e no reconhecimento
de Deus em nossas vidas. Esta confiança
nos leva para águas profundas,
transformando e convidando-nos a viver
em Deus para servir ao Reino e aos
irmãos.

1

CANTO DE ENTRADA

Vão entrando e de joelhos
ao Senhor nós adoremos,
pois é Ele o nosso Criador,
nosso Deus, e somos dele.
1. Venham todos, com alegria,
aclamar nosso Senhor,
caminhando ao seu encontro,
proclamando seu louvor.
Ele é o Rei dos reis
e dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes,
mar e terra ele formou.
De joelhos adoremos
este Deus que nos criou,
pois nós somos seu rebanho
e Ele é nosso Pastor.
3. Ninguém feche o coração,
escutemos sua voz.
Não sejamos tão ingratos,
tal e qual nossos avós.
Mereçamos o que Ele
tem guardado para nós.
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SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL

PR: Irmãos, reconheçamos as nossas
culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios. Confessemos 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
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
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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.
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ORAÇÃO DO DIA

PR: Velai, ó Deus, sobre a vossa família,
com incansável amor; e, como só
confiamos na vossa graça, guardai-nos
sob a vossa proteção. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

6

PRIMEIRA LEITURA
Is 6,1-2a.3-8

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 1No
ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor
sentado num trono de grande altura; o
seu manto estendia-se pelo templo.

2a

Havia serafins de pé a seu lado; cada um
tinha seis asas. 3Eles exclamavam uns
para os outros: “Santo, santo, santo é o
Senhor dos exércitos; toda a terra está
repleta de sua glória”. 4Ao clamor dessas
vozes, começaram a tremer as portas em
seus gonzos e o templo encheu-se de
fumaça. 5Disse eu então: “Ai de mim,
estou perdido! Sou apenas um homem
de lábios impuros, mas eu vi com meus
olhos o rei, o Senhor dos exércitos”.
6
Nisto, um dos serafins voou para mim,
tendo na mão uma brasa, que retirara do
altar com uma tenaz, 7e tocou minha
boca, dizendo: “Assim que isto tocou
teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu
pecado está perdoado”. 8Ouvi a voz do
Senhor que dizia: “Quem enviarei? Quem
irá por nós?” Eu respondi: “Aqui estou!
Envia-me”. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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SALMO RESPONSORIAL
Sl 137,1-2a.2bc.4-5.7c-8 (R. 1c.2a)

R. Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor,
e ante o vosso templo vou prostrar-me.
1

Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,*
porque ouvistes as palavras dos meus
lábios!
Perante os vossos anjos vou cantar-vos*
2a
e ante o vosso templo vou prostrar-me. R.
2b

Eu agradeço vosso amor, vossa
verdade,*
2c
porque fizestes muito mais que
prometestes;
3
naquele dia em que gritei, vós me
escutastes*
e aumentastes o vigor da minha alma. R.
4

Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,*
quando ouvirem, ó Senhor, vossa
promessa.
5
Hão de cantar vossos caminhos e
dirão:*
“Como a glória do Senhor é grandiosa!” R.
7c

Estendereis o vosso braço em meu auxílio*
e havereis de me salvar com vossa
destra.
8
Completai em mim a obra começada;*
ó Senhor, vossa bondade é para sempre!
Eu vos peço: não deixeis inacabada*
esta obra que fizeram vossas mãos! R.
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SEGUNDA LEITURA
1Cor 15,1-11

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios. 1 Quero lembrar-vos,
irmãos, o evangelho que vos preguei e
que recebestes, e no qual estais firmes.
2
Por ele sois salvos, se o estais guardando
tal qual ele vos foi pregado por mim. De
outro modo, teríeis abraçado a fé em vão.
3
Com efeito, transmiti-vos em primeiro
lugar, aquilo que eu mesmo tinha
recebido, a saber: que Cristo morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras;
4
que foi sepultado; que, ao terceiro dia,
ressuscitou, segundo as Escrituras; 5e
que apareceu a Cefas e, depois, aos
Doze. 6Mais tarde, apareceu a mais de
quinhentos irmãos, de uma vez. Destes,
a maioria ainda vive e alguns já
morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e,
depois, apareceu aos apóstolos todos
juntos. 8Por último, apareceu também a
mim, como a um abortivo. 9Na verdade,
eu sou o menor dos apóstolos, nem
mereço o nome de apóstolo, porque
persegui a Igreja de Deus. 10É pela graça
de Deus que eu sou o que sou. Sua graça
para comigo não foi estéril: a prova é que
tenho trabalhado mais do que os outros
apóstolos - não propriamente eu, mas a
graça de Deus comigo. 11É isso, em
resumo, o que eu e eles temos pregado e
é isso o que crestes. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Mt 4,19

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
“Vinde após mim!” O Senhor lhes falou,
e vos farei pescadores de homens!
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EVANGELHO
Lc 5,1-11

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 1 Jesus estava na
margem do lago de Genesaré, e a
multidão apertava-se ao seu redor para
ouvir a palavra de Deus. 2Jesus viu duas
barcas paradas na margem do lago. Os
pescadores haviam desembarcado e
lavavam as redes. 3Subindo numa das
barcas, que era de Simão, pediu que se
afastasse um pouco da margem. Depois
sentou-se e, da barca, ensinava as
multidões. 4Quando acabou de falar,
disse a Simão: “Avança para águas mais
profundas, e lançai vossas redes para a
pesca”. 5Simão respondeu: “Mestre, nós
trabalhamos a noite inteira e nada

pescamos. Mas, em atenção à tua
palavra, vou lançar as redes”. 6Assim
fizeram, e apanharam tamanha quantidade
de peixes que as redes se rompiam.
7
Então fizeram sinal aos companheiros da
outra barca, para que viessem ajudá-los.
Eles vieram, e encheram as duas barcas,
a ponto de quase afundarem. 8Ao ver
aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de
Jesus, dizendo: “Senhor, afasta-te de
mim, porque sou um pecador!” 9É que o
espanto se apoderara de Simão e de
todos os seus companheiros, por causa
da pesca que acabavam de fazer. 10Tiago
e João, filhos de Zebedeu, que eram
sócios de Simão, também ficaram
espantados. Jesus, porém, disse a
Simão: “Não tenhas medo! De hoje em
diante tu serás pescador de homens.”
11
Então levaram as barcas para a
margem, deixaram tudo e seguiram a
Jesus. Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA

11

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: Caríssimos irmãos e irmãs, o
reconhecimento e a confiança no
chamado feito por Cristo nos levam a
servir a Deus e aos irmãos. Desejosos
por este
chamado amoroso, elevemos nossas preces a Deus, nosso Pai.
AS: Deus Santo, atraí-nos para vós.
1. Concedei ao Santo Padre, papa
Francisco, que recebeu a missão de
confirmar os irmãos na fé e de conduzir a
barca de vossa Igreja; concedei, Senhor,
saúde, perseverança e alegria no serviço
em seu pontificado, nós vos pedimos.

2. Senhor, concedei ao vosso povo
reconhecer vosso chamado para que,
vivendo em vós, lance vossas redes de
compaixão ao encontro dos vossos filhos
dispersos, nós vos pedimos.
3. Senhor, fortalecei nossos pastores na
fé e na vocação. Que, a vosso exemplo,
lancem as redes de perseverança ao
encontro dos vossos fiéis, nós vos
pedimos.
4. Senhor, despertai na juventude vossa
vontade. E fazei que, conhecendo-vos,
lancem as redes de esperança e
libertação ao encontro dos que estão
longe de vós, nós vos pedimos.
5. Senhor, fortalecei e revigorai todos os
catequistas de nossa diocese, em especial,
os coordenadores das nossas 51 paróquias,
que hoje estão reunidos no Encontro
Diocesano de Catequese, nós vos pedimos.
PR: Escutai, Senhor, as nossas orações e
enchei-nos da vossa graça, para
proclamarmos a vossa santidade e nos
colocarmos, inteiramente, a serviço do
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 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.
Toma, Senhor, nossa vida em ação
para mudá-la em missão.
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 glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
PR: Senhor nosso Deus, que criastes o
pão e o vinho para alimento da nossa
fraqueza, concedei que se tornem para
nós sacramento da vida eterna. 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:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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
com o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que pra todos
preparastes.
AS: A todos dai a luz que não se apaga!

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!
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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.
PR: 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).
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CANTO DE COMUNHÃO

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.

1. Tu, te abeiraste na praia,
não buscaste nem sábios, nem ricos,
somente queres que eu te siga.

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.

Senhor, tu me olhaste nos olhos,
a sorrir, pronunciaste meu nome.
Lá na praia eu larguei o meu barco,
junto a Ti buscarei outro mar.

AS: Amém.

2. Tu sabes bem que em meu barco
eu não tenho nem ouro nem espadas,
somente redes e o meu trabalho.

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

3. Tu, minhas mãos solicitas:
meu cansaço, que a outros descanse;
amor que almeja seguir amando.
4. Tu, pescador de outros lagos,
ânsia eterna de almas que esperam,
bondoso amigo, assim me chamas.
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, vós quisestes que
participássemos do mesmo pão e do
mesmo cálice; fazei-nos viver de tal
modo unidos em Cristo, que tenhamos a
alegria de produzir muitos frutos para a
salvação do mundo. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

22

COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: 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.
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CANTO FINAL

Ide pelo mundo, ide pelo mundo
e anunciai, e anunciai,
o Evangelho a toda criatura.
1. Eu vos envio, testemunhas da vida,
clamor supremo, vocação universal.
Eu dou a todos vida plena e fecunda,
sinais de morte combatei, é o mal.
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.

Façamos a partilha cantando:

25

CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

1. 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 ADORAÇÃO 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. Se ouvires a voz do vento
Chamando sem cessar
Se ouvires a voz do tempo
Mandando esperar
A decisão é tua. A decisão é tua.
São muitos os convidados
São muitos os convidados
Quase ninguém tem tempo
Quase ninguém tem tempo
2. Se ouvires a voz de Deus
Chamando sem cessar
Se ouvires a voz do mundo
Querendo te enganar
PR: Tendo celebrado vossa palavra de
vida, oferecemos, agora, nossa
fidelidade a vossa Palavra, nossa
dedicação ao vosso serviço. Acolhei
nossos dons e renovai em nossos
corações a alegria de nossa fé.
AS: A vós, Senhor, nossa honra, nosso
louvor! Venha a nós vosso Reino de
amor!
PR: Bendito sejais, Senhor, nestes dons
que vos oferecemos que são também
dons de vossa bondade e de vosso amor
por nós.

louvor! Venha a nós vosso Reino de
amor!
PR: A criação inteira vos bendiz pela
ressurreição de Jesus que renova a certeza de que a morte será vencida e de que
o Reino vai chegar a nossa terra.
AS: A vós, Senhor, nossa honra, nosso
louvor! Venha a nós vosso Reino de
amor!
PR: Por este sinal do Corpo de vosso
Filho, apressai a vinda de vosso Reino e
recebei o louvor de todo o universo e de
todas as pessoas que vos buscam.
AS: A vós, Senhor, nossa honra, nosso
louvor! Venha a nós vosso Reino de
amor!
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: Provai e vede como o Senhor é bom,
feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
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.
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AS: A vós, Senhor, nossa honra, nosso
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