28. MEDITAÇÃO

P – Nós te louvamos, ó Deus bondoso e fiel, porque, desde o começo do
(Partilha da Palavra.)
mundo, tu te revelaste como Deus
santo e amigo da humanidade.
29. PROFISSÃO DE FÉ
T – Vem, Senhor Jesus, vem!
(Ver n. 10 deste folheto.)
P – Hoje teu povo reunido em louvação
30. ORAÇÃO DOS FIÉIS
é sinal de que teu reino está chegando.
(Ver n. 11 deste folheto.)
Acolhe nosso desejo de sermos unidos
em Jesus Cristo e de vermos brilhar em
31. GESTO DA PAZ
nossa humanidade o esplendor da tua luz.
P – Irmãos e irmãs, por sua morte e ressurreição, o Cristo nos reconciliou. Em T – Vem, Senhor Jesus, vem!
silêncio, supliquemos pela paz no mundo. (Quem preside convida a assembleia a
um breve momento de louvor e agradecimento espontâneos.)
RITO DA COMUNHÃO

32. MOMENTO DE LOUVOR

P – Demos graças a Deus, repartindo
entre nós este pão consagrado, memória viva de Jesus, razão da nossa alegria, a quem esperamos com toda a
ternura do coração.
(O ministro extraordinário da comunhão eucarística traz o Pão consagrado e entrega-o ao presidente da
celebração, que o coloca sobre o altar.
Todos se inclinam e cantam um breve
refrão eucarístico ou de adoração.)
(41º Curso: 08.11. p. 16, faixa 6)

T – Oh! vem, Senhor, não tardes mais, /
vem saciar nossa sede de paz.

35. ORAÇÃO PESSOAL
(Tempo de silêncio.)

36. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
Ó Deus próximo e amigo da humanidade, nesta celebração recebemos o
alimento do reino. Que ele nos fortaleça em teus caminhos e nos dê a força
de abrir estradas no deserto, para preparar a vinda do teu Filho Jesus Cristo,
nosso Senhor!
T –Amém.

37. COLETA FRATERNA

(É o momento de trazer donativos ou
oferta em dinheiro para as necessidaP – Antes de recebermos a comunhão des da comunidade, enquanto a assemeucarística, sinal de reconciliação e vín- bleia canta o n. 12 deste folheto.)
culo de união fraterna, rezemos juntos
38. AVISOS
como o Senhor nos ensinou:
T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o 39. BÊNÇÃO FINAL
poder e a glória para sempre.
P – O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a
34. COMUNHÃO
sua face e nos seja favorável! O Senhor
P – O Verbo se fez carne e habitou entre
dirija para nós o seu rosto e nos dê a
nós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz.
paz. Que o Senhor confirme a obra de
(Mostrando o pão consagrado:)
nossas mãos, agora e para sempre.
P – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que T – Em nome do Pai e do Filho e do
tira o pecado do mundo!
Espírito Santo. Amém.
T – Senhor, eu não sou digno(a)...
P – Bendigamos ao Senhor.
(Comunhão: canto nº 16 deste folheto.) T – Damos graças a Deus.

33. ORAÇÃO DO SENHOR

ENTENDENDO A LITURGIA
É muito importante viver o mistério do Advento como prepa- Anotações:
ração e não antecipar a Festa do Natal. Isto se dá concretamente 1. Celebramos dia 8, quarta-feira, a solenidade da Imaculada
pelos elementos simbólicos da liturgia: ornamentação da igreja,
Conceição de Nossa Senhora. Também neste dia, na Arquipreparação gradativa do presépio, os cantos, uma certa austeridadiocese de Goiânia – 55º Aniversário de Dedicação da Catede e despojamento que indiquem vigilância, conversão, espera de
dral a Nossa Senhora Auxiliadora.
salvação. Não encher a igreja de luzes, enfeites, como se ela fosse
2. No próximo domingo, 12, 3º do Advento, por determinação da
um shopping ou uma loja.
36ª Assembleia Geral da CNBB, haverá em todas as igrejas
(também capelas e oratórios) coleta nacional da Campanha
para a Evangelização. Também neste dia, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26. 3ª-f.: Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14. 4ª-f.: Imaculada Conceição de Nossa
Senhora, solenidade – Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28. 5ª-f.: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15. 6ª-f.: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,
16-19. Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13. Domingo: 3º Domingo do Advento – Sf 3, 14-18a; Is 12; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18.

CÚRIA ARQUIDIOCESANA
Praça Dom Emanuel, s/n - Centro - Caixa postal 174 CEP 74001-970 - Goiânia - Goiás – Fone: (62) 3223-0759 - curia@arquidiocesedegoiania.org.br

2º Domingo do Advento – Ano C

5 de dezembro de 2021 – Ano XXXIX – Nº 2204

CAMINHAMOS RUMO À SALVAÇÃO QUE VEM
Preparação:
a) Chegada, oração pessoal, ensaios
de cantos;
b) Tempo de silêncio;
c) Refrão meditativo:
(48º Curso:10.20, p. 105, faixa 54)

“A luz virá, a luz virá e
resplandecerá um novo dia!”
(Cantar várias vezes até a assembleia
tornar-se um só corpo. Durante o
canto, faz-se o acendimento da 2ª. vela
da coroa do Advento.)

RITOS INICIAIS
A – A melhor forma de esperar o Natal
é preparar o caminho para a vinda do
Senhor. Hoje o Senhor nos indica atitudes e ações concretas para aguardar sua chegada. Dispostos a nos deixar guiar por sua Palavra, iniciemos
cantando.

(45º Curso: 08.14, p. 8, faixa 2)

1. Senhor, que vindes visitar vosso
povo na paz, / tende piedade de nós.
2. Cristo, que vindes salvar o que estava
perdido, / tende piedade de nós.
3. Senhor, que vindes criar um mundo
novo, / tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade. / Cristo, tende piedade de nós. / Senhor, piedade,
piedade de nós. (bis)
P – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T – Amém.

4. ORAÇÃO

príncipes reais. 7Deus ordenou que se
abaixassem todos os altos montes e as
colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que
Israel caminhe com segurança, sob a
glória de Deus.
8
As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel, por ordem
de Deus. 9Sim, Deus guiará Israel, com
alegria, à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele
procedem.
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

6. SALMO 125 (126)
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. I, p. 12)

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma
atividade terrena nos impeça de correr
ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participe1. CANTO DE ABERTURA
mos da plenitude de sua vida. Por nos(45º Curso: 08.14, p. 7, faixa 1)
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
1. Senhor, vem salvar teu povo / das unidade do Espírito Santo.
trevas da escravidão. / Só tu és nossa
T – Amém.
esperança, / és nossa libertação!
Vem, Senhor, / Vem nos salvar! / Com
LITURGIA DA PALAVRA
teu povo, / vem caminhar! (bis)
2. Contigo o deserto é fértil, / a terra A – Escutemos a Palavra de Deus. Ela
se abre em flor, / da rocha brota água nos ensina a preparar o caminho para
a vinda do Senhor.
viva, / da treva nasce esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, / és for- 5. PRIMEIRA LEITURA
ça, caminho e luz. / Vem logo salvar teu
Leitura do Livro do Profeta Baruc
povo, / não tardes, Senhor Jesus!
(5,1-9) – 1Despe, ó Jerusalém, a veste

Maravilhas fez conosco o Senhor, /
exultemos de alegria!
1
Quando o Senhor reconduziu nossos
cativos, / parecíamos sonhar; / 2aencheu-se de sorriso nossa boca, / bnossos
lábios, de canções.
c
Entre os gentios se dizia: “Maravilhas / dfez com eles o Senhor!” / 3Sim,
maravilhas fez conosco o Senhor, /
exultemos de alegria!
4
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, / como
torrentes no deserto. / 5Os que lançam
as sementes entre lágrimas, / ceifarão
com alegria.
6
Chorando de tristeza sairão, / espalhando suas sementes; / cantando de alegria
voltarão, / carregando os seus feixes!
(Tempo de silêncio)

P – Em nome do Pai...
T – Amém.
P – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
T – Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Leitura da Carta de São Paulo aos
Filipenses (1,4-6.8-11) – Irmãos: 4Sempre em todas as minhas orações rezo por
vós, com alegria, 5por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
6
Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levála à perfeição até ao dia de Cristo Jesus.
8
Deus é testemunha de que tenho
saudade de todos vós, com a ternura
de Cristo Jesus. 9E isto eu peço a Deus:
que o vosso amor cresça sempre mais,
em todo o conhecimento e experiência,
10
para discernirdes o que é o melhor. E
assim ficareis puros e sem defeito para o

2. SAUDAÇÃO

3. ATO PENITENCIAL

P – Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.
(Pausa)

de luto e de aflição, e reveste, para sempre, os adornos da glória vinda de Deus.
2
Cobre-te com o manto da justiça que
vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. 3Deus mostrará
teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os
que estão debaixo do céu. 4Receberás
de Deus este nome para sempre: “Pazda-justiça e glória-da-piedade”.
5
Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto
e olha para o Oriente! Vê teus filhos
reunidos pela voz do Santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus
ter-se lembrado deles.
6
Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras, como

7. SEGUNDA LEITURA

dia de Cristo, 11cheios do fruto da justiça
que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus.
– Palavra do Senhor.
T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

8. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos e Aclamações / ano C: 11.12 – vol. I, p. 13)

Aleluia, aleluia! (bis)
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. / Toda a carne há de
ver a salvação do nosso Deus.
P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
T – Glória a vós, Senhor.
(3,1-6) – 1No décimo quinto ano
do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da
Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, as regiões
da Itureia e Traconítide, e Lisânias a
Abilene; 2quando Anás e Caifás eram
sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o
filho de Zacarias, no deserto.
3
E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, 4como
está escrito no Livro das palavras do
profeta Isaías: “Esta é a voz daquele
que grita no deserto: ‘preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas.
5
Todo vale será aterrado, toda montanha
e colina serão rebaixadas; as passagens
tortuosas ficarão retas e os caminhos
acidentados serão aplainados.
6
E todas as pessoas verão a salvação
de Deus’”.
– Palavra da Salvação.
T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

9. HOMILIA

(Após a homilia, pausa para reflexão.)

10. PROFISSÃO DE FÉ

2. Vinde, Senhor, e encorajai as lideranças das nações a preparar o caminho da
justiça, da verdade e da paz.
3. Vinde, Senhor, e ajudai nossas comunidades, pastorais e movimentos a
se reunirem para levar a luz da vossa
palavra para dentro dos lares.
4. Vinde, Senhor, abri nossos olhos e
nos encorajai a ver e superar a realidade
de pecado que domina sobre nós: montes, vales e caminhos tortos.
5. Vinde, Senhor, e despertai-nos para
participar da missão evangelizadora da
Igreja, com nossos recursos humanos e
materiais.
(Preces espontâneas)
P – Senhor Jesus Cristo, entrastes verdadeiramente em nossa história e ofereceis a todos a salvação. Concedeinos tomar a decisão de viver cada vez
mais o nosso caminho. Isto vos pedimos a Vós, que sois Deus, com o Pai e
o Espírito Santo.
T – Amém.
.

LITURGIA EUCARÍSTICA

12. CANTO DE PREPARAÇÃO
DAS OFERENDAS
(41º curso: 08.11, p. 19, faixa 9)

Pão e Vinho apresentamos com louvor. / E pedimos: o teu Reino! Vem,
Senhor! (bis)
1. Pão e vinho repartidos entre irmãos. / São o laço da unidade do teu
povo. / Nossas vidas são também pequenos grãos, / que contigo vão formar
o homem novo.
2. Eis aqui a nossa luta, dia a dia, / pra
ganhar com o trabalho nosso pão. / Mas
Tu és o alimento da alegria, / que dos
pobres fortalece o coração.
3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa
frente, / vem conosco toda a terra
transformar. / E no mundo libertado e
transparente, / os irmãos à mesma mesa
vão sentar.

P – Cheios de confiança, professemos 13. ORAÇÃO
a nossa fé.
P – Orai, irmãos e irmãs, para que o
T – Creio em Deus Pai...
nosso sacrifício seja aceito por Deus
11. ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Pai todo-poderoso.
P – Irmãs e irmãos, confiantes no Se- T – Receba o Senhor por tuas mãos
nhor, que sempre vem ao nosso encon- este sacrifício, para glória do seu
tro, apresentemos a Ele nossas orações nome, para o nosso bem e de toda a
e súplicas.
santa Igreja.
1. Vinde, Senhor, e conduzi o Papa, Acolhei, ó Deus, com bondade nossas
os bispos e presbíteros para que sejam humildes preces e oferendas, e, como
corajosos no serviço de animar nossa não podemos invocar os nossos mériIgreja na vivência da comunhão, da tos, venha em nosso socorro a vossa
participação e da missão.
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.
T – Vinde, Senhor Jesus!
T – Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio do Advento, I)

P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Corações ao alto.
T – O nosso coração está em Deus.
P – Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
T – É nosso dever e nossa salvação.
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.
Revestido da nossa fragilidade, ele veio
a primeira vez para realizar seu eterno
plano de amor, e abrir-nos o caminho
da salvação. Revestido de sua glória,
ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos.
Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T – Santo, Santo, Santo...
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.
T – Santificai e reuni o vosso povo!
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.
T – Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
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.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 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.
Eis o mistério da fé!
T – Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

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.
T – Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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.
T – Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
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, N., (o
santo do dia ou o padroeiro) e todos os
santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
T – Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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 N., o nosso bispo N., com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
T – Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
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.
T – Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
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.
T – A todos saciai com vossa glória!
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.
T – Amém.

15. RITO DA COMUNHÃO

20. AVISOS DA COMUNIDADE

4. Distribui os vossos bens com igualdade, / fazei na terra germinar fraternidade. / O Deus da vida marchará com
o seu povo, / e homens novos viverão
num mundo novo. (bis)
5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua
gente, / que luta e sofre, porém crê que
estás presente. / Não abandones os teus
filhos, Deus fiel, / porque teu nome é
Deus-Conosco: Emanuel. (bis)

22. DESPEDIDA

P – Rezemos, com amor e confiança, a
RITOS FINAIS
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T – Pai nosso...
21. BÊNÇÃO FINAL
(Continuar o rito conforme o Missal
P – O Senhor esteja convosco.
Romano.)
T – Ele está no meio de nós.
16. CANTO DA COMUNHÃO
P – Que o Deus onipotente e misericor(46º Curso: 08.15, p. 32, faixa 22)
dioso vos ilumine com o advento do seu
Vem, ó Senhor, com o teu povo ca- Filho, em cuja vinda credes e cuja volta
minhar, / Teu corpo e sangue, vida e esperais, e derrame sobre vós as suas
força vem nos dar. (bis)
bênçãos.
1. A Boa-Nova proclamai com ale- T – Amém.
gria. / Deus vem a nós, Ele nos salva e P – Que durante esta vida ele vos torne
nos recria. / E o deserto vai florir e se
firmes na fé, alegres na esperança, solíalegrar./ Da terra seca, flores, frutos
citos na caridade.
vão brotar. (bis)
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para sal- T – Amém.
var, / com sua força vamos juntos ca- P – Alegrando-vos agora pela vinda do
minhar / e construir um mundo novo e Salvador feito homem, sejais recomlibertado / do egoísmo, da injustiça e do pensados com a vida eterna, quando
pecado. (bis)
vier de novo em sua glória.
3. Uma voz clama no deserto com vi- T – Amém.
gor: / “Preparai hoje os caminhos do P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Senhor!” / Tirai do mundo a violência e Pai e Filho e Espírito Santo.
a ambição, / que não vos deixam ver no
T – Amém.
outro vosso irmão! (bis)

17. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

Ref. meditativo: (48º Curso: 10.20, p. 105, faixa 55)
De noite iremos, de noite, / iremos buscar a fonte, / só nossa sede nos guia, / só
nossa sede nos guia.
(Tempo de silêncio)

18. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Alimentados pelo pão espiritual, nós vos
suplicamos, ó Deus, que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar
com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos.
Por Cristo, nosso Senhor. T – Amém.

19. HINO MARIANO
(42º Curso: 03.12, p. 24, faixa 15)

P – Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T – Graças a Deus.

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
(Onde não houver Missa.)

23. ACOLHIDA
(Após a acolhida, entoar o canto de
abertura. Ver n. 1 deste folheto.)

24. SAUDAÇÃO

P – Em nome do Pai...
T – Amém.

25. RITO PENITENCIAL
(Quem preside motiva a assembleia
ao pedido de perdão. Após, rezar o
Confesso a Deus ou entoar um canto
apropriado.)

26. ORAÇÃO INICIAL

Deus das misericórdias, liberta-nos de
tudo o que pode impedir e atrapalhar
nossa intimidade e comunhão com o
Cristo que vem ao nosso encontro. Tua
sabedoria nos conduza e guie, para que
participemos plenamente da vida que
veio nos dar. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Ó Mãe do Redentor, do céu ó porta, / ao
povo que caiu, socorre e exorta, / pois
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busca levantar-se, Virgem pura, / nascendo o Criador da criatura: / tem piedade de nós e ouve, suave, / o anjo te 27. LEITURAS BÍBLICAS
(Ver n. 5, 6, 7 e 8 deste folheto.)
saudando com seu Ave!

