29. MEDITAÇÃO

(Partilha da Palavra.)

30. PROFISSÃO DE FÉ
(Ver n. 11 deste folheto.)

31. ORAÇÃO DOS FIÉIS

T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor!
(Quem preside convida a assembleia a
um breve momento de louvor e agradecimento espontâneos.)

34. ORAÇÃO DO SENHOR

P – Antes de recebermos o Corpo de
(Ver n. 12 deste folheto.)
Cristo, sinal de reconciliação e vínculo
de união fraterna, rezemos juntos como
32. GESTO DA PAZ
P – Irmãos e irmãs, por sua morte e o Senhor nos ensinou:
ressurreição, o Cristo nos reconciliou. T – Pai nosso... pois vosso é o reino, o
Desejemos uns aos outros a paz!
poder e a glória para sempre.

RITO DA COMUNHÃO
33. MOMENTO DE LOUVOR

P – Bendito sejas Senhor, por nos fazer
participar da alegria do teu Reino.
(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.)
(35º Curso: 04.08, p. 49, faixa 43)

T – Eu sou o Pão que vem do céu! /
Quem crer em mim, / irá viver!
P – Por este Pão Vivo e verdadeiro,
faze que sejamos mensageiros da fé que
vence o mal, o medo e a morte.
T – Glória a ti, Senhor, graças e louvor!
P – Louvado sejas, Senhor, por toda
graça que nos vem pelo dom da fé no
Cristo Ressuscitado.

Anotações

35. COMUNHÃO

38. COLETA FRATERNA

(É o momento de trazer donativos
ou oferta em dinheiro para as necessidades da comunidade, enquanto a
assembleia canta.)
(45º Curso: 08.14, p. 64, faixa 33)
Os cristãos tinham tudo em comum, /
dividiam seus bens com alegria. / Deus
espera que os dons de cada um, / se
repartam com amor no dia a dia. (bis)
1. Deus criou este mundo para todos. /
Quem tem mais é chamado a repartir /
com os outros o pão, a instrução / e o
progresso: fazer o irmão sorrir.
2. Mas, acima de alguém que tem riquezas, / ’stá o homem que cresce em seu
valor. / E, liberto, caminha para Deus, /
repartindo com todos o amor.

P – O Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Hoje desceu do céu a verdadeira paz.
(Mostrando o pão consagrado:)
P – Eis o Cordeiro de Deus, aquele que
39. AVISOS
tira o pecado do mundo!
40. BÊNÇÃO FINAL
T – Senhor, eu não sou digno(a)...
(Comunhão: canto nº 17 deste folheto.) P – O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
36. ORAÇÃO PESSOAL
face e nos seja favorável. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz.
(Tempo de silêncio.)
Que o Senhor confirme a obra de nossas
37. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO mãos, agora e para sempre.
Ó Deus Pai, bom e generoso, nós te T – Em nome do Pai e do Filho e do
louvamos por este domingo, esta ce- Espírito Santo. Amém.
lebração e toda a semana que teremos P – Bendigamos ao Senhor.
para vivenciar com alegria tudo que T – Damos graças a Deus.
de Ti recebemos. Por Jesus, teu filho As orações da Celebração da Palavra enamado.
contram-se no livro “Dia do Senhor”: de M.
T – Amém.
Guimarães e P. Carpanedo, Paulinas.

ENTENDENDO A LITURGIA

1. No próximo domingo, 04 de julho, Solenidade de São Pedro e São Paulo, comemora-se o Dia do Papa, com pregações
e orações que traduzam amor, veneração, respeito e obediência ao Vigário de Cristo na terra, Cabeça da Santa Igreja universal, e com piedosas e generosas ofertas para o Óbolo de São Pedro.
LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Gn 18,16-33; Sl 102(103); Mt 8,18-22. 3ª-f.: Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 8,23-27. 4ª-f.: Gn 21,5.8-20; Sl 33(34); Mt 8,
28-34. 5ª-f.: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-8. 6ª-f.: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Sl 105(106); Mt 9,9-13. Sábado: São Tomé Apóstolo, festa – Ef 2,19-22;
Sl 116(117); Jo 20,24-29. Domingo: 14º DTC- São Pedro e São Paulo, Apóstolos, solenidade – At 12, 1-11; Sl 33(34); 2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16,13-19.
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13º Domingo do Tempo Comum – Ano B
27 de junho de 2021 – Ano XXXVIII – Nº 2179

“NÃO TENHAS MEDO!”
RITOS INICIAIS

P – Senhor, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.
P – Cristo, tende piedade de nós.
T – Cristo, tende piedade de nós.
P – Senhor, tende piedade de nós.
T – Senhor, tende piedade de nós.

A – O Senhor nos reúne para nos renovar na fé que venceu todo medo e nos
dar a conﬁança no seu amor que supera todo mal. Iniciemos nossa celebração, cantando:
4. HINO DE LOUVOR

1. CANTO DE ABERTURA
(42º Curso: 03.12, p. 41, faixa 27)

Ó Pai, somos nós o Povo Eleito / que
Cristo veio reunir! (bis)
1. Pra viver da sua vida, aleluia!, / o Senhor nos enviou, aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia!, / o
Senhor nos enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal de Salvação, aleluia!, / o
Senhor nos enviou, aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia!, /
o Senhor nos enviou, aleluia!
5. Pra servir na unidade, aleluia!, / o Senhor nos enviou, aleluia!
6. Pra celebrar a sua glória, aleluia!, / o
Senhor nos enviou, aleluia!
7. Pra construir um mundo novo, aleluia!, / o Senhor nos enviou, aleluia!
8. Pra caminhar na esperança, aleluia!, /
o Senhor nos enviou, aleluia!

2. SAUDAÇÃO

(40º Curso: 04.11, p. 22, faixa 11)

Glória, glória, glória a Deus nos altos
céus! / Paz na terra aos homens, bem
amados filhos seus!
1. Deus e Pai nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos. / Damos glória ao
vosso nome, / vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso Jesus Cristo, / unigênito do Pai, / vós, de Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai / como
nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor. / Com o Espírito Divino /
de Deus Pai, no esplendor.

5. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos
envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe
em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. T – Amém.

P – Em nome do Pai...
T – Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
P – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito A – A escuta atenta da Palavra nos faz
Santo estejam sempre convosco.
ver a presença de Deus no meio de nós.
T – Bendito seja Deus que nos reuniu Escutemos.
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

6. PRIMEIRA LEITURA

Leitura do Livro da Sabedoria
P – Humildemente, invoquemos a (1,13-15;2,23-24) – 13Deus não fez a
morte, nem tem prazer com a perdição
misericórdia do Senhor.
dos vivos. 14Ele criou todas as coisas
(Pausa)
para existirem, e as criaturas do mundo
(45º Curso: 08.14, p.60, nº 30)
são saudáveis: nelas não há nenhum veP – Tende compaixão de nós, Senhor.
neno de morte, nem é a morte que reina
T – Porque somos pecadores.
sobre a terra: 15pois a justiça é imortal.
2,23
Deus criou o homem para a imorP – Manifestai, Senhor, a vossa mitalidade e o fez à imagem de sua prósericórdia.
pria natureza; 24foi por inveja do diabo
T – E dai-nos a vossa salvação.
que a morte entrou no mundo, e experiP – Deus todo-poderoso tenha compai- mentam-na os que a ele pertencem.
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
– Palavra do Senhor. T – Graças a Deus.
nos conduza à vida eterna.
(Tempo de silêncio)
T – Amém.

7. SALMO 29 (30)
(Salmos e Aclamações / ano B: 11.11 – vol. II, p. 30)

Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes / e preservastes minha vida
da morte!
2
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, / e não deixastes rir de mim
meus inimigos! / 4Vós tirastes minha
alma dos abismos / e me salvastes,
quando estava já morrendo!
5
Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, /
dai-lhe graças e invocai seu santo
nome! / 6Pois sua ira dura apenas um
momento, / mas sua bondade permanece a vida inteira; / se à tarde vem o
pranto visitar-nos, / de manhã vem saudar-nos a alegria.
11
Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! / Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! / 12Transformastes o meu pranto
em uma festa, / 13Senhor meu Deus,
eternamente hei de louvar-vos!
(Tempo de silêncio)

8. SEGUNDA LEITURA

Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios (8,7.9.13-15) – Irmãos: 7Como tendes tudo em abundância – fé, eloquência, ciência, zelo para
tudo, e a caridade de que vos demos o
exemplo – assim também procurai ser
abundantes nesta obra de generosidade.
9
Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de
rico que era, tornou-se pobre por causa
de vós, para que vos torneis ricos, por
sua pobreza. 13Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar
os outros; o que se deseja é que haja
igualdade.
14
Nas atuais circunstâncias, a vossa
fartura supra a penúria deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância
venha suprir a vossa carência. Assim
haverá igualdade, como está escrito:
15
“Quem recolheu muito não teve de
sobra e quem recolheu pouco não teve
falta”.
– Palavra do Senhor.
T – Graças a Deus.
(Tempo de silêncio)

9. ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
(Salmos e Aclamações/ ano B: 11.11 – vol. II, p. 31)

Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia,
aleluia! (bis)
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e
a morte; / fez brilhar, pelo Evangelho, a
luz e a vida imperecíveis.
P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
T – Glória a vós, Senhor.
(5,21-24-35b-43) – Naquele tempo,
21
Jesus atravessou de novo, numa barca, para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus
ficou na praia.
22
Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, e pediu
com insistência; 23“Minha filhinha está
nas últimas. Vem e põe as mãos sobre
ela, para que ela sare e viva!”
24
Jesus então o acompanhou. Uma
numerosa multidão o seguia e o comprimia. 35,bChegaram alguns da casa do
chefe da sinagoga, e disseram a Jairo:
“Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?” 36Jesus ouviu a
notícia e disse ao chefe da sinagoga:
“Não tenhas medo. Basta ter fé!” 37E
não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu
irmão João.
38
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão
e como estavam chorando e gritando.
39
Então, ele entrou e disse: “Por que
essa confusão e esse choro? A criança
não morreu, mas está dormindo”.
40
Começaram então a caçoar dele.
Mas, ele mandou que todos saíssem,
menos o pai e a mãe da menina, e os
três discípulos que o acompanhavam.
Depois entraram no quarto onde estava
a criança.
41
Jesus pegou na mão da menina e
disse: “Talitá cum” – que quer dizer:
“Menina, levanta-te!” 42Ela levantou-se imediatamente e começou a andar,
pois tinha doze anos. E todos ficaram
admirados.43Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina.
– Palavra da Salvação.
T – Glória a vós, Senhor.
(Tempo de silêncio)

12. ORAÇÃO COMUNITÁRIA

P – Cheios de confiança, apresentamos
ao Senhor as aflições e angústias da humanidade.
1. Firmai, Senhor, os passos do Santo
Padre, o Papa, e dos bispos, para conduzirem vossa Igreja no anúncio da fé
que vence todo mal.
T – Senhor, escutai a nossa prece!
2. Iluminai os governantes dos povos
para que sejam promotores da paz e da
cura de toda dor e sofrimento.
3. Fazei-nos reconhecer que só o amor
pode levar-nos a vencer as forças da
violência e da morte.
4. Sustentai cada família a fazer de sua
casa um ambiente de vivência da fé,
que faz enfrentar e superar todo medo
e toda tribulação.
(Preces espontâneas)
P – Ó Pai, ouvi-nos e guardai-nos no
vosso amor, até que chegue a realidade
nova do vosso Reino. Por Cristo, nosso
Senhor. T – Amém.
.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. CANTO DE PREPARAÇÃO
DAS OFERENDAS
(45º Curso: 08.14, p. 50, faixa 26)

1. Bendito, Senhor Deus, por este pão, /
que estamos colocando em vosso altar. /
Que seja pão de vida e salvação / e ensine a repartir e partilhar.
Divino Pai Eterno, recebei / os dons
do nosso vinho e nosso pão. / Com eles
nossas vidas acolhei / no amor do vosso eterno coração.
2. Bendito, Senhor Deus, por este vinho, / que estamos colocando em vosso
altar. / Que seja vida nova no caminho /
do povo que não cansa de esperar.
3. Bendito, Senhor Deus, por nossa
vida, / que estamos colocando em vosso
altar. / Dignai-vos, neste gesto de acolhida, / a nossa humanidade recriar.

14. ORAÇÃO

P – Orai, irmãos e irmãs, para que o
nosso sacrifício seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
T – Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a
santa Igreja.
10. HOMILIA
P – Ó Deus, que nos assegurais os fru(Após a homilia, tempo de silêncio.)
tos dos vossos sacramentos, concedei
que o povo reunido para vos servir cor11. PROFISSÃO DE FÉ
P – Cheios de confiança, professemos responda à santidade dos vossos dons.
Por Cristo, nosso Senhor.
a nossa fé.
T – Creio em Deus Pai...
T – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, IV)

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.
Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade.
Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso, da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo,
triunfante, ao céu, abriu-nos as portas
da eternidade.
E, enquanto esperamos a plenitude de
vosso Reino, com os anjos e com todos
os santos, nós vos aclamamos, 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 – Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperemos a vossa vinda!

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.

16. RITO DA COMUNHÃO

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.
T – Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
P – 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.
T – Amém.
P – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T – O amor de Cristo nos uniu.
P – (Em voz baixa, enquanto parte a hóstia grande.)
Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos
receber, nos sirva para a vida eterna.
(Recitado ou cantado)
T – Cordeiro de Deus, que tirais...
P – Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo.
T – Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
(35º Curso: 04.08, p. 49, faixa 43)

Eu sou o pão que vem do céu! / Quem
crer em mim, irá viver.
1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão: / mistério de amor, a nossa
refeição.
2. O Senhor Jesus no Sacramento nos
deixou / memorial da cruz: morte e
ressurreição.
3. Ao povo de Deus, lá no deserto,
sem pão, sem lar / Deus fez cair do
céu comida salutar.
4. Todos se assentaram, todos comeram, até fartar / glória e louvor a Deus,
que vem nos saciar.
5. Corpo do Senhor é o pão que temos
no altar / e o vinho consagrado é o
sangue redentor.

18. MOMENTO DE SILÊNCIO
E ORAÇÃO PESSOAL

19. ORAÇÃO

P – Oremos. (Pausa para oração)
Ó Deus, o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, que oferecemos em sacrifício e
recebemos em comunhão nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a
vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam.
Por Cristo, nosso Senhor. T – Amém.

20. HINO MARIANO
(42º Curso: 03.12, p. 49, faixa 33)

Ave, Rainha do céu; / ave, dos anjos Senhora; / ave, raiz, ave, porta; / da luz do
mundo és aurora.
Exulta, ó Virgem tão bela, / as outras
seguem-te após; / nós te saudamos:
adeus! / E pede a Cristo por nós!
Virgem Mãe, ó Maria! / Virgem Mãe, ó
Maria! (bis)

21. AVISOS DA COMUNIDADE
RITOS FINAIS
22. BÊNÇÃO FINAL

P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

23. DESPEDIDA

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

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
(Onde não houver Missa.)

24. ACOLHIDA

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

25. SAUDAÇÃO

P – Em nome do Pai...
T – Amém.

26. RITO PENITENCIAL

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

27. ORAÇÃO INICIAL

Ó Deus de amor, Tu nos reúnes aqui
com vossa ternura. Faze que ouvindo
tua Palavra, sirvamos o teu Reino com
generosidade e alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ref. meditativo: (48º Curso: 10.20, p. 118, nº 68)
P – Rezemos, com amor e confiança, a O Reino de Deus é paz e justiça e gozo /
RITO DA PALAVRA
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
no Espírito Santo. / Cristo, vem abrir em
nós as portas do teu Reino.
28. LEITURAS BÍBLICAS
T – Pai nosso...
(Ver n. 6, 7, 8, e 9 deste folheto.)
P – Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
(Tempo de silêncio)

