COR LITÚRGICA: VERDE

ANO XXIV - 20/02/2022 - Nº 1445 - ANO LITÚRGICO C

RITOS INICIAIS
7º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: Cristo sempre nos surpreende
com suas palavras e atitudes e hoje ele
quer nos fazer entender que a única força
capaz de vencer a violência é o amor. Por
isso, o Senhor nos recomenda: “Amai os
vossos inimigos, fazei bem aos que vos
odeiam”. O cristão é chamado a dar uma
resposta ousada diante de situações
difíceis e constrangedoras. Cristo nos
ensina o caminho do perdão. Perdoar é
permitir que o ódio não se instale em
nosso coração. Quando perdoamos
levamos concórdia e amor para onde,
antes, reinava o ódio e o rancor. Que ao
par ticiparmos desta celebração
possamos aprender a cultivar o perdão.
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CANTO DE ENTRADA

Eis-me aqui, Senhor!
Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer tua vontade,
pra viver do teu amor
Pra fazer tua vontade,
pra viver do teu amor
Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o pastor que me conduz,
Por caminho nunca visto me enviou;
Sou chamado a ser fermento, sal e luz
E, por isso, respondi: Aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo
E por isso respondi: Aqui estou!
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3

SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
ATO PENITENCIAL

PR: De coração contrito e humilde,
aproximemo-nos do Deus justo e santo,
para que tenha piedade de nós
pecadores.
PR: Tende compaixão de nós, Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia
AS: E dai-nos a vossa salvação.

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
AS: Amém.
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.
GLÓRIA
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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.
ORAÇÃO DO DIA
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PR: Concedei, ó Deus todo-poderoso,
que, procurando conhecer sempre o que é
reto, realizemos vossa vontade em
nossas palavras e ações. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

no chão. Abner e seus soldados dormiam
ao redor dele. 8Abisai disse a Davi: “Deus
entregou hoje em tuas mãos o teu
inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma
lançada, e não será preciso repetir o
golpe”. 9Mas Davi respondeu: “Não o
mates! Pois quem poderia estender a
mão contra o ungido do Senhor, e ficar
impune?” 12Então Davi apanhou a lança e
a bilha de água que estavam junto da
cabeceira de Saul, e foram-se embora.
Ninguém os viu, ninguém se deu conta de
nada, ninguém despertou, pois todos
dormiam um profundo sono que o
Senhor lhes tinha enviado. 13Davi atravessou
para o outro lado, parou no alto do monte,
ao longe, deixando um grande espaço
entre eles. 22E Davi disse: “Aqui está a
lança do rei. Venha cá um dos teus
servos buscá-la! 23O Senhor retribuirá a
cada um conforme a sua justiça e a sua
fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje
em meu poder, mas eu não quis estender
a minha mão contra o ungido do Senhor”.
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL
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Sl 102,1-2.3-4.8.10.12-13 (R.8a)

R. O Senhor é bondoso e compassivo.
1

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,*
e todo o meu ser, seu santo nome!
2
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,*
não te esqueças de nenhum de seus
favores! R.
3

Pois ele te perdoa toda culpa,*
e cura toda a tua enfermidade;
4
da sepultura ele salva a tua vida*
e te cerca de carinho e compaixão. R.
8

LITURGIA DA PALAVRA
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PRIMEIRA LEITURA
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Leitura do Primeiro Livro de Samuel.
Naqueles dias: 2Saul pôs-se em marcha e
desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de três mil homens, escolhidos de
Israel, para procurar Davi no deserto de
Zif. 7Davi e Abisai dirigiram-se de noite até
ao acampamento, e encontraram Saul
deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada

O Senhor é indulgente, é favorável,*
é paciente, é bondoso e compassivo.
10
Não nos trata como exigem nossas faltas,*
nem nos pune em proporção às nossas
culpas. R.
12

quanto dista o nascente do poente,*
tanto afasta para longe nossos crimes.
13
Como um pai se compadece de seus
filhos,*
o Senhor tem compaixão dos que o
temem. R.
SEGUNDA LEITURA
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1Cor 15,45-49

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios. Irmãos: 45 O primeiro
homem, Adão, “foi um ser vivo”. O
segundo Adão é um espírito vivificante.
46
Veio primeiro não o homem espiritual,
mas o homem natural; depois é que veio
o homem espiritual. 47O primeiro homem,
tirado da terra, é terrestre; o segundo
homem vem do céu. 48Como foi o homem
terrestre, assim também são as pessoas
terrestres; e como é o homem celeste,
assim também vão ser as pessoas
celestes. 49 E como já refletimos a
imagem do homem terrestre, assim
também refletiremos a imagem do
homem celeste. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Jo 13,34

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu vos dou este novo mandamento,
nova ordem, agora, vos dou;
que, também vos ameis uns aos outros,

com eu vos amei, diz o Senhor.
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EVANGELHO
Lc 6,27-38

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, disse Jesus a seus
discípulos: 27“A vós que me escutais, eu
digo: Amai os vossos inimigos e fazei o
bem aos que vos odeiam, 28bendizei os
que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles
que vos caluniam. 29Se alguém te der uma
bofetada numa face, oferece também a
outra. Se alguém te tomar o manto,
deixa-o levar também a túnica. 30Dá a
quem te pedir e, se alguém tirar o que é
teu, não peças que o devolva. 31O que vós
desejais que os outros vos façam, fazei-o
também vós a eles. 32Se amais somente
aqueles que vos amam, que recompensa
tereis? Até os pecadores amam aqueles
que os amam. 33E se fazeis o bem
somente aos que vos fazem o bem, que
recompensa tereis? Até os pecadores
fazem assim. 34E se emprestais somente
àqueles de quem esperais receber, que
recompensa tereis? Até os pecadores
emprestam aos pecadores, para receber
de volta a mesma quantia. 35Ao contrário,
amai os vossos inimigos, fazei o bem e
emprestai sem esperar coisa alguma em
troca. Então, a vossa recompensa será
grande, e sereis filhos do Altíssimo,
porque Deus é bondoso também para
com os ingratos e os maus. 36Sede
misericordiosos, como também o vosso

Pai é misericordioso. 37Não julgueis e não
sereis julgados; não condeneis e não
sereis condenados; perdoai, e sereis
perdoados. 38Dai e vos será dado. Uma
boa medida, calcada, sacudida,
transbordante será colocada no vosso
colo; porque com a mesma medida com
que medirdes os outros, vós também
sereis medidos”. Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA
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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: Ao Senhor Deus da vida, cheios de
esperança, apresentamos as nossas
intenções e lhe suplicamos.
AS: Senhor, fazei de nós instrumentos
de vossa paz!
1. Concedei, ó Deus da vida, que a vossa
Igreja seja no mundo um instrumento de
paz e de reconciliação, nós vos pedimos.
2. Ajudai-nos, ó Deus da vida, a descobrir
que a nossa força não está na violência
nem no ódio, mas sim, no amor e no
perdão, nós vos pedimos.
3. Fazei, ó Deus da vida, que os povos que
vivem em guerra possam superar as
divergências e contendas e encontrar o
caminho da reconciliação e da paz, nós
vos pedimos.
4. Iluminai, ó Deus da vida, os nossos
governantes na condução do destino do
nosso país, nós vos pedimos.
PR: Acolhei, ó Deus da vida, no vosso
misericordioso coração de Pai todos
esses nossos pedidos e aqueles que não
foram feitos em voz alta e, por vossa
graça, concedei que o nosso coração

seja sempre semelhante ao vosso.
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: Ao celebrar com reverência vossos
mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus,
que os dons oferecidos em vossa honra
sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
A salvação dos homens, pelo homem - MR, 430
.

Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, III

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. Nós
reconhecemos ser digno da vossa
imensa glória vir em socorro de todos os
mor tais com a vossa divindade. E
servir-vos de nossa condição mortal,
para nos libertar da morte abrir-nos o
caminho da salvação, por Cristo, Senhor
nosso. Por ele, os anjos celebram vossa
grandeza, os santos proclamam vossa

glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos aos seus louvores, 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: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
PR: Na noite em que ia ser entregue, 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, 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: 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: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
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.

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: 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. Se calarem a voz dos profetas
as pedras falarão.
Se fecharem os poucos caminhos,
mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade
nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito,
pra vida ser sempre mais!

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

É Jesus este pão de igualdade
Viemos pra comungar
Com a luta sofrida do povo
Que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo
Viemos pra incomodar
Com a fé e a união, nossos passos um
dia vão chegar
2. O Espírito é vento incessante
Que nada há de prender.

Ele sopra até no absurdo
que a gente não quer ver.
Muito tempo não dura a verdade
nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito,
pra vida ser sempre mais!
É Jesus este pão de igualdade
Viemos pra comungar
Com a luta sofrida do povo
Que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo
Viemos pra incomodar
Com a fé e a união, nossos passos um
dia vão chegar
3. No banquete da festa de uns poucos
só rico se sentou.
Nosso Deus fica ao lado dos pobres
colhendo o que sobrou.
4. O poder tem raízes na areia;
O tempo o faz cair.
União é a rocha que o povo
usou pra construir.
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2. O céu nos deste e as estrelas claras,
Nosso irmão sol, nossa irmã a lua
Nossa mãe terra, com frutos, campos, flores,
O fogo e o vento, o ar e a água pura
Fonte divina de tua criatura,

Ide pelo mundo, ide pelo mundo
e anunciai, e anunciai,
o Evangelho a toda criatura.

Imenso dom do teu amor sem fim
Imenso dom do teu amor sem fim
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

1. Eu vos envio, servidores do Reino,
onde estiverdes eu convosco estarei.
Eu vos envio, despojados de tudo,
só levareis a bagagem do amor.

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
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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:
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CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus todo-poderoso, concedeinos alcançar a salvação eterna, cujo
penhor recebemos neste sacramento.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

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

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

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. Doce é sentir, em meu coração
Humildemente, vai nascendo o amor
Doce é saber, não estou sozinho,
Sou uma parte de uma imensa vida
Que generosa, reluz em torno a mim,
Imenso dom do teu amor sem fim

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.

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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