COR LITÚRGICA: VERDE

ANO XXIV - 27/02/2022 - Nº 1446 - ANO LITÚRGICO C

RITOS INICIAIS
8º DOMINGO
DO TEMPO COMUM
Animador: A liturgia de hoje nos alerta
para o poder e força da palavra. Em cada
encontro com o próximo não podemos
ser cegos aos nossos limites. Em nossas
palavras e ações estão os frutos da
árvore que cultivamos no coração. Jesus
nos interpela a olhar o irmão com
caridade e amor. A Eucaristia nos
fortalece na busca do amor solidário e na
compreensão fraterna. As palavras
edificadoras nos aproximam da vida de
Cristo e nos afastam da morte.
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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!
3. Ponho a minha confiança no Senhor,
da esperança sou chamado a ser sinal;
seu ouvido se inclinou ao meu clamor,
e por isso respondi: aqui estou!
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SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL

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

PR: Tende compaixão de nós, Senhor.
AS: Porque somos pecadores.
PR: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia
AS: E dai-nos a vossa salvação.

AS: Graças a Deus.

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: Fazei, ó Deus, que os acontecimentos
deste mundo decorram na paz que
desejais, e vossa Igreja vos possa servir,
alegre e tranquila. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

PR: De coração contrito e humilde,
aproximemo-nos do Deus justo e santo,
para que tenha piedade de nós
pecadores.

de ouvi-lo falar: pois é no falar que o
homem se revela. Palavra do Senhor.
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PRIMEIRA LEITURA
Eclo 27,5-8 (gr.4-7)

Leitura do Livro do Eclesiástico. 5Quando a gente sacode a peneira, ficam nela
só os refugos; assim os defeitos de um
homem aparecem no seu falar. 6Como o
forno prova os vasos do oleiro, assim o
homem é provado em sua conversa, 7O
fruto revela como foi cultivada a árvore;
assim, a palavra mostra o coração do
homem. 8Não elogies a ninguém, antes
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SALMO RESPONSORIAL
Sl 91,2-3.13-14.15-16 (R. Cf. 2a)

R. Como é bom agradecermos ao Senhor .
2

Como é bom agradecermos ao Senhor*
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!
3
Anunciar pela manhã vossa bondade,*
e o vosso amor fiel, a noite inteira. R.
13

O justo crescerá como a palmeira,*
florirá igual ao cedro que há no Líbano;
14
na casa do Senhor estão plantados,*
nos átrios de meu Deus florescerão. R.
15

Mesmo no tempo da velhice darão frutos,*
cheios de seiva e de folhas verdejantes;
16
e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus:*
meu Rochedo, não existe nele o mal!” R.
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SEGUNDA LEITURA
1Cor 15,54-58

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 54Quando
este ser corruptível estiver vestido de
incorruptibilidade e este ser mor tal
estiver vestido de imortalidade, então
estará cumprida a palavra da Escritura: “A
morte foi tragada pela vitória. 55Ó morte,
onde está a tua vitória? Onde está o teu
aguilhão?” 56O aguilhão da morte é o
pecado, e a força do pecado é a Lei.
57
Graças sejam dadas a Deus que nos dá
a vitória pelo Senhor nosso, Jesus Cristo.
58
Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes e inabaláveis, empenhando-vos
cada vez mais na obra do Senhor, certos
de que vossas fadigas não são em vão,
no Senhor. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Fl 2,15d.16a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Como astros no mundo vós resplandeceis,
mensagem de vida ao mundo anunciando;
da vida a Palavra, com fé, proclamais,
quais astros luzentes no mundo brilhais!
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EVANGELHO
Lc 6,39-45

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: 39Jesus contou uma
parábola aos discípulos: “Pode um cego
guiar outro cego? Não cairão os dois num
buraco? 40Um discípulo não é maior do
que o mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre. 41Por que vês tu o
cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho?
42
Como podes dizer a teu irmão: irmão,
deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho?
Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu
olho, e então poderás enxergar bem para
tirar o cisco do olho do teu irmão. 43Não
existe árvore boa que dê frutos ruins,
nem árvore ruim que dê frutos bons.
44
Toda árvore é reconhecida pelos seus
frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. 45O
homem bom tira coisas boas do bom
tesouro do seu coração. Mas o homem
mau tira coisas más do seu mau tesouro,
pois sua boca fala do que o coração está
cheio”. 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: Irmãos e irmãs, de coração aberto
roguemos a Deus Pai que escute as
nossas súplicas.
AS: Ajudai-nos a seguir vossas palavras!
1. Confirmai, Senhor, a vossa Igreja no
caminho da virtude e da caridade. Que
nosso Bispo Marco Aurélio, padres e

diáconos possam acolher vosso povo
com palavras de vida e de amor, nós vos
pedimos.
2. Favorecei, Senhor, com a força de
vossa Palavra, todos os vossos filhos
que buscam conforto na vossa Divina
providência, nós vos pedimos.
3. Suscitai, Senhor, em vosso povo, o
entusiasmo e o vigor evangélico, de
forma a levar a todos a verdade que salva
e liberta, nós vos pedimos.
4. Fazei, Senhor, que vosso povo seja
solidário e respeitoso com as
necessidades do próximo, ofertando vida
e repudiando atitudes de morte, nós vos
pedimos.
5. Favorecei, Senhor, neste tempo de
carnaval, a convivência pacífica e o
respeito mútuo entre todos, nós vos
pedimos.
PR: Deus Pai de amor, ouvi nossos
pedidos e atendei-nos por vossa eterna
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 deste folheto

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 nos dais o que oferecemos,
e aceitais nossa oferta como um gesto de
amor, fazei que os vossos dons, nossa única
riqueza, frutifiquem para nós em prêmio
eterno. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Cristo, penhor da Páscoa eterna - MR, 433
.

Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, VI

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. Em
vós vivemos, nos movemos e somos. E,
ainda peregrinos neste mundo, não só
recebemos, todos os dias, as provas de
vosso amor de Pai, mas também
possuímos, já agora, a garantia da vida
futura. Possuindo as primícias do
Espírito, por quem ressuscitastes Jesus
dentre os mortos, esperamos gozar, um
dia, a plenitude da Páscoa eterna. Por
essa razão, com os anjos e com todos os
santos, entoamos um cântico novo, para
proclamar vossa bondade, 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.

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!
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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.

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

PR: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.

PR: Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram

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: Tendo recebido o pão que nos salva,
nós vos pedimos, ó Deus, que este
sacramento, alimentando-nos na terra,
nos faça participar da vida eterna. 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.
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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.

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, servidores do Reino,
onde estiverdes eu convosco estarei.
Eu vos envio despojados de tudo,
só levareis a bagagem do amor.
2. Eu vos envio, promotores da paz,
ministros sois da reconciliação.
Eu vos envio, mensageiros alegres,
quem encontrardes tratareis com amor.
3. 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:
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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:
A ti, meu Deus, elevo meu coração,
elevo as minhas mãos,
meu olhar, minha voz.
A ti, meu Deus, eu quero oferecer
meus passos e meu viver,
meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor,
vem me abraçar.
E a tua bondade infinita,
me perdoar.
Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração.
Eu quero sentir o calor
de tuas mãos
A ti, meu Deus,
que és bom e que tens amor
ao pobre e ao sofredor
vos servir e esperar.
Em ti, Senhor,
humildes se alegrarão,
cantando a nova canção
de esperança e de paz.
PR: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste dia santo de domingo
nos acolheis na comunhão do vosso
amor e renovais nossos corações com a
alegria da ressurreição de Jesus.

morte, nem dor, e onde viveremos na
plena comunhão do vosso amor.
AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
PR: Como Jesus que, muitas vezes,
reuniu-se com os seus para comer e
beber, revelando que o vosso reino havia
chegado, nós também nos alegramos no
sacramento do Corpo de vosso Filho,
penhor de vida eterna.
AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
PR: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda do vosso
reino, e recebei o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.
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.

AS: Glória a vós, Senhor, graças e louvor.

CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

Sabes, Senhor,
o que temos é tão pouco pra dar
mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar!

PR: Esta comunidade aqui reunida
recorda a vitória de Jesus sobre a morte,
escutando a sua Palavra e dando graças,
na esperança de ver o novo céu e a nova
terra, onde não haverá mais fome, nem
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