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RITOS INICIAIS
6º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: A confiança em Deus é sinal
de solidez diante das adversidades da
vida. É a base em que nós, cristãos,
temos de construir nossos sonhos e
esperanças. Deus se faz presente
permanentemente em nossa vidas e nos
convida a levar sua presença e amor
àqueles que sofrem e aos que não creem.
Bendito o homem que confia no Senhor!
Conhecer o Senhor e segui-lo é a maior
bem-aventurança que existe.
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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.

coração se afasta do Senhor; 6como os
cardos no deserto, ele não vê chegar a
floração, prefere vegetar na secura do
ermo, em região salobra e desabitada.
7
Bendito o homem que confia no Senhor,
cuja esperança é o Senhor; 8é como a
árvore plantada junto às águas, que
estende as raízes em busca de umidade,
por isso não teme a chegada do calor:
sua folhagem mantém-se verde, não
sofre míngua em tempo de seca e nunca
deixa de dar frutos”. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.

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

CANTO DE ENTRADA

4

GLÓRIA

7

SALMO RESPONSORIAL
Sl 1,1-2.3.4.6 (R. Sl 39,5a)

R. É feliz quem a Deus se confia!
1

Sê a rocha que me abriga,
casa forte que me salva;
para honra do teu nome
és o guia que me ampara!
1. Ponho em Deus minha esperança,
que eu não seja envergonhado.
Já que és justo, me defende;
sei que vou ser libertado.
Vem ouvir a minha voz,
eu estou angustiado!
2. Sê pra mim uma rocha firme,
sê pra mim seguro abrigo,
sê pra mim uma fortaleza.
Me orienta e eu vou contigo.
Eu te entrego o meu espírito
desde agora, eu te bendigo.
3. Confiando em tua face,
vão vencer os intrigantes.
Recebidos em tua tenda,
proteção terão constante.
Sê bendito meu Senhor,
sê bendito em todo instante.

2

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,

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: Ó Deus, que prometestes permanecer
nos corações sinceros e retos, dai-nos,
por vossa graça, viver de tal modo, que
possais habitar em nós. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

6

PRIMEIRA LEITURA
Jr 17,5-8

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Isto diz o Senhor: “Maldito o homem que
confia no homem e faz consistir sua força
na carne humana, enquanto o seu
5

Feliz é todo aquele que não anda*
conforme os conselhos dos perversos;
que não entra no caminho dos malvados,*
nem junto aos zombadores vai sentar-se;
2
mas encontra seu prazer na lei de Deus*
e a medita, dia e noite, sem cessar. R.
3

Eis que ele é semelhante a uma árvore,*
que à beira da torrente está plantada;
ela sempre dá seus frutos a seu tempo,†
e jamais as suas folhas vão murchar.*
Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. R.
4

Mas bem outra é a sorte dos perversos.†
Ao contrário, são iguais à palha seca*
espalhada e dispersada pelo vento.
6
Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,*
mas a estrada dos malvados leva à morte. R.

8

SEGUNDA LEITURA
1Cor 15,12.16-20

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios. Irmãos: 12Se se prega que
Cristo ressuscitou dos mortos, como
podem alguns dizer entre vós que não há
ressurreição dos mortos? 16Pois, se os
mortos não ressuscitam, então Cristo
também não ressuscitou. 17E se Cristo
não ressuscitou, a vossa fé não tem
nenhum valor e ainda estais nos vossos
pecados. 1 8 Então, também os que
morreram em Cristo pereceram. 19Se é
para esta vida que pusemos a nossa
esperança em Cristo, nós somos - de
todos os homens - os mais dignos de
compaixão. 20Mas, na realidade, Cristo
ressuscitou dos mortos como primícias

dos que morreram. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
ACLAMAÇÃO

9

Lc 6,23ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ficai muito alegres, saltai de alegria,
pois tendes um prêmio bem grande nos céus.
Ficai muito alegres, saltai de alegria.
Amém! Aleluia, Aleluia!
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EVANGELHO
Lc 6,17.20-26

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: 17 Jesus desceu da
montanha com os discípulos e parou
num lugar plano. Ali estavam muitos dos
seus discípulos e grande multidão de
gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do
litoral de Tiro e Sidônia. 20E, levantando os
olhos para os seus discípulos, disse:
“Bem-aventurados vós, os pobres,
porque vosso é o Reino de Deus!
21
Bem-aventurados, vós que agora
tendes fome, porque sereis saciados!
Bem-aventurados vós, que agora
chorais, porque havereis de rir!
22
Bem-aventurados, sereis, quando os
homens vos odiarem, vos expulsarem,
vos insultarem e amaldiçoarem o vosso
nome, por causa do Filho do Homem!
23
Alegrai-vos, nesse dia, e exultai pois
será grande a vossa recompensa no céu;
porque era assim que os antepassados
deles tratavam os profetas. 24Mas, ai de
vós, ricos, porque já tendes vossa
consolação! 25Ai de vós, que agora
tendes fartura, porque passareis fome! Ai
de vós, que agora rides, porque tereis luto
e lágrimas! 26Ai de vós quando todos vos
elogiam! Era assim que os antepassados
deles tratavam os falsos profetas”.
Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA

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

PR: Irmãos e irmãs, a cer teza da
presença de Deus em nossas vidas nos
inspira a levar seu conforto aos irmãos.
Elevemos, portanto, a Deus, nosso Pai,
as nossas preces.
AS: Senhor, enviai operários para a
vossa Messe.
1. Auxiliai a vossa Igreja a suscitar
constantemente a confiança em vós e
fazei que vossos filhos, em todo o mundo,
possam sempre reconhecer a vossa
presença, nós vos pedimos.
2. Derramai permanentes bênçãos sobre
o Santo Padre, o Papa Francisco, e
concedei que seu exemplo inspire
caridade e amor aos vossos filhos, nós
vos pedimos.
3. Por todos os leigos desta comunidade
eclesial, que se reúnem ao redor do altar
do Senhor, para que, ouvindo os ensinamentos das bem aventuranças do
Senhor, saibam afastar tudo que é
contrário a este caminho, nós vos
pedimos.
4. Convertei aqueles que não conhecem o
perdão, o respeito e o amor e concedei
que vos reconhecendo possam
transformar as suas vidas, nós vos
pedimos.
PR: Senhor nosso Deus, que, para curar e
salvar o mundo nos destes o vosso Filho
muito amado, recebei as nossas preces e
ajudai-nos a nos colocar a serviço uns
dos outros. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 deste folheto
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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

ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

14

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: Ó Deus, que este sacrifício nos
purifique e renove, e seja fonte de eterna
recompensa para os que fazem a vossa
vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
Jesus que passa fazendo o bem - MR,860

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 lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso
Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e
Redentor. Ele sempre se mostrou cheio
de misericórdia pelos pequenos e
pobres, pelos doentes e pecadores,
colocando-se ao lado dos perseguidos e
marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e
cuidais de todos como filhos e filhas. Por
essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino de vossa glória,
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 e digno de
louvor, ó Deus, que amais os seres
humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o
vosso Filho, presente no meio de nós,
quando nos reunimos por seu amor. Como
outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
AS: O vosso Filho permaneça entre nós!

PR: Nós vos suplicamos, Pai de
bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e ✠ o Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
AS: Mandai o vosso Espírito Santo!
PR: Na véspera de sua paixão, durante a
última Ceia, ele tomou o pão, deu graças e
o partiu e deu 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: Eis o mistério da fé!
AS: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição!
PR: Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho, nosso
Salvador, que pela paixão e morte de cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a
obra do vosso amor até que ele venha, e
vos oferecemos o pão da vida e o cálice
da bênção. Olhai com bondade para a
ofer ta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de
Cristo, que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso
amor, sejamos contados, agora e por
toda a eternidade, entre os membros do
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
AS: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
PR: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à
perfeição na fé e no amor, em comunhão
com o nosso Papa Francisco, o nosso
Bispo Marco Aurélio, Evaristo, Bispo da
Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã, com
todos os bispos, presbíteros e diáconos e
todo o povo que conquistastes.
AS: Confirmai o vosso povo na unidade!
PR: Dai-nos olhos para ver as necessidades e
os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs;
inspirai-nos palavras e ações para confortar
os desanimados e oprimidos; fazei que, a
exemplo de Cristo e seguindo o seu

mandamento, nos empenhemos lealmente
no serviço a eles. Vossa Igreja seja
testemunha viva da verdade e da liberdade, da
justiça e da paz, para que toda a humanidade
se abra à esperança de um mundo novo.
AS: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
PR: Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz
do vosso Cristo, e de todos os falecidos,
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os
na luz da vossa face e concedei-lhes, no
dia da ressurreição, a plenitude da vida.
AS: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
PR: Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para
sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos,
vos louvaremos e glorificaremos, por
Jesus Cristo, vosso Filho.
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
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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

18

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

1. Vejam, eu andei pelas vilas,
apontei as saídas, como o Pai me pediu.
Portas, eu cheguei para abri-las.
Eu curei as feridas
como nunca se viu.
Por onde formos também nós,
que brilhe a tua luz!
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida.
Nosso caminho, então, conduz,
queremos ser assim!
Que o Pão da Vida nos revigore
no nosso Sim!
2. Vejam, fiz de novo a leitura
das raízes da vida, que meu Pai vê melhor.
Luzes, acendi com brandura.
Para a ovelha perdida
não medi meu suor.
3, Vejam, procurei bem aqueles
que ninguém procurava
e falei de meu Pai.
Pobres, a esperança que é deles
eu não quis ver escrava
de um poder que retrai.
4. Vejam, semeei consciência
nos caminhos do povo,
pois o Pai quer assim.
Tramas, enfrentei prepotência
dos que temem o novo
qual perigo sem fim.
5. Vejam, eu quebrei as algemas,
levantei os caídos,
do meu Pai fui as mãos.
Laços, recusei os esquemas.
Eu não quero oprimidos,
quero um povo de irmãos!
6. Vejam, procurei ser bem claro:
o meu Reino é diverso, não precisa de rei!
Tronos, outro jeito mais raro
de juntar o disperso
o meu Pai tem por lei.
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, que nos fizestes provar as
alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o
alimento que nos traz a verdadeira vida.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS

21

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

23

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.

24

CANTO FINAL

Ide pelo mundo, ide pelo mundo
e anunciai, e anunciai,
o Evangelho a toda criatura.
1. Eu vos envio, promotores da paz,
ministros sois da reconciliação.
Eu vos envio, mensageiros alegres,
quem encontrardes tratareis com amor.
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

Sabes, Senhor,
o que temos é tão pouco pra dar
mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar!
1. Queremos nesta hora
diante dos irmãos
comprometer a vida
buscando a união.
2. Sabemos que é difícil
os bens compartilhar
mas com a tua graça,
Senhor, queremos dar.
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. Obrigado, Senhor.
Porque és meu amigo
Porque sempre comigo
Tu estás a falar
No perfume das flores
na harmonia das cores
E no mar que murmura
o teu nome a rezar
Escondido tu estás
No verde das florestas
Nas aves em festa
No sol a brilhar
Na sombra que abriga
na brisa amiga
Na fonte que corre ligeira a cantar
PR: A verdadeira felicidade coincide
com a paz interior; é o prazer de
descobrir, cada dia, que a vida se inicia
novamente em cada amanhecer; é fazer
da mesma vida uma grande louvor! Por
isso, a felicidade está relacionada com
a gratuidade e com a gratidão.
AS: Eu vos louvo meu Senhor!
PR: Louvemos a Deus que nos convoca a
nos reunirmos como povo bemaventurado, que celebra a força dos pobres;
que enxuga as lágrimas dos que choram;
que cultiva a mansidão; que sacia a fome
e a sede na prática da justiça.
AS: Eu vos louvo meu Senhor!

PR: Louvemos a Deus que nos ensina a
exercitar a misericórdia; Ele nos ajuda a
contemplarmos, de coração limpo, a sua
face na promoção da paz; que, com
perseverança nos ensina a enfrentar
perseguições e injúrias todos os dias por
causa do seu Reino.
AS: Eu vos louvo meu Senhor!
PR: Louvemos a Deus que nos chama a
viver como povo misericordioso;
pobres, mansos; famintos e sedentos,
mas justos; perseguidos e injuriados, e,
ainda assim, pacificadores.
AS: Eu vos louvo meu Senhor!
PR: Ó Deus, autor da vida e da paz,
acolhei nossos louvores e dai que
sigamos sempre o Cristo.
AS: Eu vos louvo meu Senhor!
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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