
muitas vezes por pensamentos e pala-
vras, atos e omissões, por minha cul-
pa, 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.

P.: Deus Todo-Poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.

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.

4. HINO DE LOUVOR
P.: Glória a Deus nas alturas, / e paz na 
terra aos homens por Ele amados. / 
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso. / Nós vos louvamos,  / 
nós vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos,  / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito. / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende pie-
dade 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
P.: OREMOS: Ó Deus, força daqueles 
que esperam em vós, sede favorável ao 
nosso apelo, e como nada podemos em 
nossa fraqueza, dai-nos sempre o so-
corro da vossa graça, para que possa-
mos querer e agir conforme vossa von-
tade, seguindo os vossos mandamen-
tos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 A liturgia convida-nos a olhar para a vida e para o mundo com confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de 
salvação, continua a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. O cristão deve estar 
consciente de que o Reino de Deus só atingirá a sua plena maturidade no final dos tempos. Iniciemos nossa celebração 
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1. CANTO DE ENTRADA
Bom é louvar                                Ney Brasil Pereira

Bom é louvar o Senhor nosso Deus, / 
cantar salmos ao Nome do Altíssimo. 
/Com alegria aclamar seu amor, / sua 
glória, bondade e poder.

1. Como tuas obras me alegram 
Senhor, / os teus prodígios suscitam 
louvor, / tua presença eu contemplo no 
céu, / olho a terra: também nela estás.

2. Tu engrandeces o homem mortal, / 
da natureza ele é rei e senhor, / de hon-
ra o coroaste, de glória e poder, / pouco 
menos que os anjos do céu.

3. Narram os céus o que fez tua mão, / 
todo o universo teu nome bendiz, / a 
criação é um canto de Amor, / e esse 
canto é também meu louvor.

4. Tua bondade cercou-me de bens, / 
tudo o que tenho é por graça e favor, / 
quero teus dons co'os irmãos partilhar, 
/ vendo em ti nosso Deus, nosso Pai.

2. SAUDAÇÃO
P.: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.: Amém.

P.: O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no Amor de Cristo!

3. ATO PENITENCIAL
P.: No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai.          

(pausa)

P.: Confessemos os nossos pecados:
T.:  Confesso a Deus Todo-Poderoso e 
a vós, irmãos e irmãs, que pequei 

L.: Sem alarde, sem pressa, sem publi-
cidade, a semente lançada por Jesus 
fará com que esta realidade velha que 
conhecemos vá, aos poucos, dando 
lugar ao novo céu e à nova terra que 
Deus quer oferecer a todos. Ouçamos 
com atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA             Ez 17,22-24

Leitura da Profecia de Ezequiel
22

Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo 
tirarei um galho da copa do cedro, do 
mais alto de seus ramos arrancarei um 
broto e o plantarei sobre um monte al-
to e elevado. Vou plantá-lo sobre o al-

23

to monte de Israel. Ele produzirá folha-
gem, dará frutos e se tornará um cedro 
majestoso. Debaixo dele pousarão to-
dos os pássaros, à sombra de sua ra-
magem as aves farão ninhos. E todas 24

as árvores do campo saberão que eu 
sou o Senhor, que abaixo a árvore alta 
e elevo a árvore baixa; faço secar a 
árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, 
o Senhor, digo e faço.”
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL              Sl 91

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

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

3. Mesmo no tempo da velhice darão 
frutos, * cheios de seiva e de folhas 
verdejantes; e dirão: “É justo mesmo o 
Senhor Deus: * meu Rochedo, não e-
xiste nele o mal!” R.:

RITOS INICIAIS
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8. SEGUNDA LEITURA               2Cor 5,6-10

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios
Irmãos: Estamos sempre cheios de 

6

confiança e bem lembrados de que, 
enquanto moramos no corpo, somos 
peregrinos longe do Senhor; pois ca-7

minhamos na fé e não na visão clara. 
8Mas estamos cheios de confiança e 
preferimos deixar a moradia do nosso 
corpo, para ir morar junto do Senhor. 
9
Por isso, também nos empenhamos 

em ser agradáveis a ele, quer esteja-
mos no corpo, quer já tenhamos deixa-
do essa morada. Aliás, todos nós te-10

mos de comparecer às claras perante o 
tribunal de Cristo, para cada um rece-
ber a devida recompensa - prêmio ou 
castigo - do que tiver feito ao longo de 
sua vida corporal. Palavra do Senhor.
T.:  Graças a Deus!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

        Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é 
o semeador; todo aquele que o encon-
tra, vida eterna encontrou.

10. EVANGELHO                            Mc 4,26-34

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.

Naquele tempo, Jesus disse à multi-
26

dão: “O Reino de Deus é como quando 
alguém espalha a semente na terra. 
27Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e 
a semente vai germinando e crescen-
do, mas ele não sabe como isso acon-
tece. A terra, por si mesma, produz o 

28

fruto: primeiro aparecem as folhas, 
depois vem a espiga, e por fim, os 
grãos que enchem a espiga. Quando 29

as espigas estão maduras, o homem 
mete logo a foice, porque o tempo da 
colheita chegou.” E Jesus continuou: 

30

“Com que mais poderemos comparar 
o Reino de Deus? Que parábola usare-
mos para representá-lo? O Reino de 31

Deus é como um grão de mostarda 
que, ao ser semeado na terra, é a me-
nor de todas as sementes da terra. 
32Quando é semeado, cresce e se torna 
maior do que todas as hortaliças, e es-
tende ramos tão grandes, que os pás-
saros do céu podem abrigar-se à sua 
sombra.” Jesus anunciava a Palavra 33

usando muitas parábolas como estas, 
conforme eles podiam compreender. 
34E só lhes falava por meio de parábo-
las, mas, quando estava sozinho com 
os discípulos, explicava tudo.
Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!

       11. HOMILIA

       12. PROFISSÃO DE FÉ

P.: Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T.: 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 peca-
dos, / na ressurreição da carne, / na 
vida eterna. / Amém.

13. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA

P.: Irmãos e irmãs aqui reunidos no 
Espírito Santo, oremos com toda a 
confiança a Deus Pai, pela mediação de 
seu Filho Jesus Cristo, dizendo:

T.: Atendei, Senhor, a nossa prece. 

1. Pelo Papa, que preside a toda a Igre-
ja, pela nossa Conferência Episcopal e 
pela coragem de todos os bispos e pres-
bíteros, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos cristãos que perderam a fé, 
pelo povo judeu, vinha que Deus plan-
tou, e pelos crentes de todas as reli-
giões, rezemos ao Senhor.

3. Pela semente lançada à terra por 
Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja 
de hoje e por todas as missões e missio-
nários, rezemos ao Senhor.

4. Por aqueles que perderam a esperan-
ça, pelos que foram injustamente con-
denados e pelos que vivem no exílio, 
longe da pátria, rezemos ao Senhor.

P.: Pai de misericórdia, que enviastes o 
vosso Filho a semear a Palavra no cora-
ção dos homens, fazei que ela germine 
e dê muito fruto, para ser recolhido no 
celeiro do reino dos Céus. Por Cristo 
Senhor nosso.
T.: Amém.

14. CANTO DAS OFERENDAS
Toda semente é um anseio        José A. Santana

1. Toda semente é um anseio de fru-
tificar, / e todo fruto é uma forma de a 
gente se dar.

//: Põe a semente na terra, não será 
em vão. / Não te preocupe a colheita, 
/ plantas para o irmão. :\\

2. Toda palavra é um anseio de comu-
nicar, / e toda fala é uma forma de a 
gente se dar.

3. Todo tijolo é um anseio de edificar, / 
e toda obra é uma forma de a gente se 
dar.

        15. CONVITE À ORAÇÃO

P.: Orai, irmãos e irmãs, para que este 
sacrifício que seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso.

T.: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P.: Ó Deus , que pelo pão e vinho ali-
mentais a vida dos seres humanos e os 
renovais pelo sacramento, fazei que 
jamais falte este sustento ao nosso 
corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T.: Amém.

17. PREFÁCIO 
A Salvação dos homens, pelo Homem     Missal p. 430                                                                      

P.: O Senhor esteja convoco.
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.
P.: 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 mortais com a vossa divindade. E 
servir-vos de nossa condição mortal, 
para nos libertar da morte e abrir-nos 
o caminho da salvação, por Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, os anjos cele-
bram vossa grandeza, os santos procla-
mam vossa glória. Concedei-nos tam-
bém a nós associar-nos a seus louvo-
res, cantando dizendo  a uma só voz:( )
T.: Santo, Santo, Santo...
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18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Missal p. 482

Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes procla-
ma 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 ces-
sais 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: san-
tificai 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 
TO D O S  PA R A  R E M I S S ÃO  D O S  
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.

Eis o mistério da fé!

    Salvador do mundo, salvai-nos!     T.:
Vós que nos libertas pela cruz e res-
surreição.

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 espe-
ramos a sua nova vinda, nós vos ofere-
cemos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa 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 tor-
nemos 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, 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 Francis-
co, o nosso bispo João, 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 vos-
sos filhos e filhas dispersos pelo mun-
do 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, espera-
mos também nós saciar-nos eterna-
mente 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!

19. RITO DA COMUNHÃO

P.: O Senhor nos comunicou seu Espíri-
to. Com a confiança e a liberdade de 
filhos, digamos juntos:

T.: 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.

P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pe-
la vossa misericórdia, sejamos sempre 

livres do pecado e protegidos de todos 
os perigos, enquanto, vivendo a espe-
rança, 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 a 
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 con-
vosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.

P.: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus

Segue a saudação como de costume...

20. CORDEIRO DE DEUS

P.: Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará nas trevas, mas terá 
a luz da vida. 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 .( )

        21. CANTO DA COMUNHÃO
O meu Reino            J. Thomaz Filho / Frei Fabreti

1. O meu Reino tem muito a dizer: / 
não se faz como quem procurou / au-
mentar os celeiros bem mais e sorriu. / 
Insensato, que valem teus bens, / se 
hoje mesmo terás o teu fim? / Que 
tesouros tu tens pra levar além?

Sim, Senhor, / nossas mãos / vão 
plantar o teu Reino! / O teu pão / vai 
nos dar / teu vigor, tua paz!

2. O meu Reino se faz bem assim: / se 
uma ceia quiseres propor, / não convi-
des amigos, irmãos / e outros mais. / 
Sai à rua à procura de quem / não pu-
der recompensa te dar, / que o teu ges-
to lembrado será por Deus.

3. O meu Reino – quem vai compreen-
der? – / não se perde na pressa que 
têm / sacerdote e levita que vão sem 
cuidar. / Mas se mostra em quem não 
se contém, / se aproxima e procura o 
melhor / para o irmão agredido que viu 
o chão.

4. O meu Reino não pode aceitar / 
quem se julga maior que os demais / 
por cumprir os preceitos da lei, um a 
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vencidas, guerras perdidas, frustra-
ções pessoais, erros e ilusões, conquis-
tas e vitórias, problemas e sofrimen-
tos... E a cada momento a graça de 
Deus nos sustentava, no silêncio de 
nossa revolta nos animava, nas lágri-
mas do nosso desespero nos fortalecia 
e na alegria das conquistas nos conso-
lava. Olhar para trás, para o nosso pas-
sado, rever nossa história e se mara-
vilhar com a presença divina que nun-
ca nos abandona é necessário para vi-
vermos o presente na certeza de que a 
graça de Deus nunca nos faltou e nun-
ca nos faltará. 

As correrias do dia a dia, o emara-
nhado dos afazeres, as sucessivas ex-
periências que nos sucedem nos faz 
frios às coisas que já passaram, e com 
uma rapidez vamos nos esquecendo 
de como Deus nos guiou pelos prados 
e campinas (cf. Salmo 22), como nos 
protegeu e livrou do laço do caçador, 
como nos cobriu com suas penas e nos 
deu refúgio em suas asas, Ele foi nosso 
escudo e armadura e nenhum mal nos 
dominou (cf. Salmo 91). Vamos caindo 
no “Alzheimer espiritual”, no esqueci-
mento das graças de Deus, de sua 
constante presença em nossa vida, dos 
milagres, da perseverança, do ânimo 
infundido e da força outorgada. A 
grande causa dos desesperos e dos 
desânimos nas demoras de Deus em 
nossa vida é a falta de fé na certeza da 
presença de Deus que tudo guia e go-
verna para o bem daqueles que lhe 
amam (cf. Rm 8, 28), esquecem do 
muito que Deus lhes fez, deixam no 
passado as maravilhas de Deus, pre-
ferem mergulhar nas lágrimas do de-
sespero presente do que confirmar e 
robustecer sua fé na grandeza de Deus. 

É Ele que está no comando, Ele que 
planta, que fala e faz (cf. Ez 17, 1ª 
leitura), que no silêncio da noite faz a 
semente de seu Reino fecundar em 
nós, no mistério da massa fermentada 
faz crescer a fé e na pequenez da se-
mente de mostarda nos dá o conforto 
de sua graça e o consolo de sua presen-
ça (cf. Mc 4). Quando aprendemos a 
nos assombrar com Deus que age de 

um. / A humildade de quem vai além / 
e se empenha e procura o perdão / é o 
terreno onde pode brotar a paz. 

Sim, Senhor, / nossas mãos / vão 
plantar o teu Reino! / O teu pão / vai 
nos dar / teu vigor, tua paz!

5. O meu Reino é um apelo que vem / 
transformar as razões de viver, / que te 
faz desatar tantos nós que ainda tens. / 
Dizer sim é saberes repor / tudo quan-
to prejuízo causou, / dar as mãos, re-
partir, acolher, servir.

        22. DEPOIS DA COMUNHÃO
P.: OREMOS:  Ó Deus, esta comunhão 
na Eucaristia prefigura a união dos fiéis 
em vosso amor; fazei que realize tam-
bém a comunhão na vossa Igreja. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.

        23. AVISOS DA COMUNIDADE

24. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
P.: O Senhor esteja convosco.
T.:  Amém.
P.: Deus todo-poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação.
T.:  Amém.
P.: Sempre vos alimente com os ensi-
namentos da fé e vos faça perseveram 
nas boas obras.
T.:  Amém.
P.: Oriente para ele os vossos passos, e 
vos mostre o caminho da caridade e da 
paz.
T.:  Amém.
P.: Abençoe-vos o Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo
T.:  Amém.
P.: Glorificai o Senhor com vossa vida; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.: Graças a Deus.

25. CANTO FINAL  À escolha

Alzheimer Espiritual
Nossa vida é marcada por diversas 

experiências, lutas ferrenhas, batalhas 
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maneira extraordinária no ordinário 
de nossa vida, quando nossa oração se 
transformar num constante reconhe-
cimento dos feitos do Senhor, alcança-
remos a paz e a serenidade diante de 
tantas experiências que vivemos. Per-
ceberemos que não é o desespero de 
nossas orações que obrigará a Deus a 
dar o que queremos, mas a confiança, 
a fé na certeza de que sua graça jamais 
nos faltou e jamais nos faltará.

Pe. Carlito Bernardes
Navarra – Espanha
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