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RITOS INICIAIS
1. ABERTURA

HINO JUBILAR DA ARQUIDIOCE-
SE (Ir. Miria T. Kolling)

Cantamos louvor a Ti, Senhor. 
* Celebra o jubileu * tua Igreja 
neste chão: * São Paulo a viu, 
feliz, nascer! * O teu amor se fez 
história * e pra sempre * “Deus 
habita esta cidade!” Amém!

1. Ó Deus-Amor, Trindade Santa, * 
te bendizemos pelo povo, * por 
seus pastores que, fiéis, * cuida-
ram de o Evangelho anunciar, * 
e sem jamais voltar atrás, * tes-
temunharam sua fé!

2. Tua luz e bênção se derramem 
* sobre esta Igreja centenária! * 
Inflama-nos no teu amor: * discí-
pulo se faz aos pés da Cruz! * E, 
missionários de Jesus, * anun-
ciaremos salvação!

3. A Boa Nova do Evangelho * 
transforme a gente, esta cidade, 
* e nos ensine a partilhar, * na 
alegria, os dons, a vida, os bens: 
* é vocação de um povo irmão * 
na terra o céu já construir!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. 
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 reu-
niu no amor de Cristo.

  Anim. Comemora-
mos hoje nosso padroeiro arqui-
diocesano, e toda a Igreja festeja a 
conversão do Apóstolo que levou o 
Evangelho para além das fronteiras 
judaicas.  Dessa forma São Paulo 

nos incentiva a assumir nossa vo-
cação missionária e buscar inspira-
ção naqueles que, com sua santi-
dade, honram nossa cidade: Santa 
Paulina, Santo Antônio de Santana 
Galvão, São José de Anchieta, Be-
ato Mariano de la Mata, e Beata As-
sunta Marchetti. 

3. ATO PENITENCIAL 
P. Irmãos e irmãs, para participar 
digna e frutuosamente da Ceia do 
Senhor e festejar devidamente o 
nosso Padroeiro, São Paulo, pe-
çamos humildemente perdão dos 
nossos pecados.
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, 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 compaixão...
T. Amém.

KYRIE
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. GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. / nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais 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 
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.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que ins-
truístes o mundo inteiro pela pregação 
do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao ce-
lebrar hoje a sua conversão, caminhar 
para vós seguindo seus exemplos e ser 
no mundo testemunhas do Evangelho. 
Por N.S.J.C. 
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. O encontro 
com Jesus mudou radicalmente 
a vida de Paulo, que, de ferrenho 
opositor, se tornou ardoroso defen-
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sor do Evangelho. Ouçamos com 
atenção: 

6. PRIMEIRA LEITURA 
(At 22,3-16) 
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Paulo disse ao povo: 
3“Eu sou judeu, nascido em Tarso 
na Cilícia, mas fui criado aqui nesta 
cidade. Como fui discípulo de Ga-
maliel, fui instruído em todo o rigor 
da lei de nossos antepassados, tor-
nando-me zeloso da causa de Deus, 
como acontece hoje convosco. 4Per-
segui até a morte os que seguiam 
este caminho, prendendo homens 
e mulheres e jogando-os na prisão. 
5Disso são minhas testemunhas o 
Sumo Sacerdote e todo o conselho 
dos anciãos. Eles deram-me cartas 
de recomendação para os irmãos 
de Damasco. Fui para lá, a fim de 
prender os que encontrasse e trazê-
-los para Jerusalém, a fim de serem 
castigados. 6Ora, aconteceu que, na 
viagem, estando já perto de Damas-
co, pelo meio dia, de repente uma 
grande luz que vinha do céu brilhou 
sobre mim. 7Caí por terra e ouvi uma 
voz que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por 
que me persegues?’ 8Eu perguntei: 
‘Quem és tu, Senhor?’ Ele respon-
deu: ‘Eu sou Jesus, o nazareno, a 
quem tu estás perseguindo’. 9Meus 
companheiros viram a luz, mas 
não ouviram a voz que me falava. 
10Então perguntei: ‘Que devo fazer, 
Senhor?’ O Senhor respondeu: ‘Le-
vanta-te e vai para Damasco. Ali te 
explicarão tudo o que deves fazer’. 
11Como eu não podia enxergar, por 
causa do brilho daquela luz, che-
guei a Damasco guiado pelas mãos 
dos meus companheiros. 12Um cer-
to Ananias, homem piedoso e fiel 
à Lei, com boa reputação junto de 
todos os judeus que aí moravam, 
13veio encontrar-me e disse: ‘Sau-
lo, meu irmão, recupera a vista!’ No 
mesmo instante, recuperei a vista e 
pude vê-lo. 14Ele, então, me disse: 
‘O Deus de nossos antepassados 
escolheu-te para conheceres a sua 
vontade, veres o Justo e ouvires a 
sua própria voz. 15Porque tu serás a 
sua testemunha diante de todos os 
homens, daquilo que viste e ouviste. 
16E agora, o que estás esperando? 
Levanta-te, recebe o batismo e puri-
fica-te dos teus pecados, invocando 
o nome dele!’”- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (116/117) 
Cant. Salmos e Aclamações 223 p)

Ide, vós, por este mundo afo-
ra e proclamai o Evangelho a 
todos!

1- Cantai louvores ao Senhor, todas 
as gentes, povos todos, festejai-o!

2- Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel!

8. SEGUNDA LEITURA 
1Cor 7, 29.31
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios.
29Eu digo, irmãos: O tempo está abrevia-
do. Então, doravante, os que têm mulher 
vivam como se não tivessem mulher; 30e 
os que choram, como se não choras-
sem, e os que estão alegres, como se 
não estivessem alegres; e os que fazem 
compras, como se não possuíssem coi-
sa alguma; 31e os que usam do mundo, 
como se dele não estivessem gozando. 
Pois a figura deste mundo passa. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Jo 15, 16

 Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu vos designei para que vades 
e deis fruto; e o vosso fruto per-
maneça, assim diz o Senhor. 

10. EVANGELHO
Mc 16,15-18
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.
P. Naquele tempo, Jesus se manifes-
tou aos onze discípulos, 15e disse-lhes: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
Evangelho a toda criatura! 16Quem crer 
e for batizado será salvo. Quem não 
crer será condenado. 17Os sinais que 
acompanharão aqueles que crerem 
serão estes: expulsarão demônios em 
meu nome, falarão novas línguas; 18se 
pegarem em serpentes ou beberem al-
gum veneno mortal, não lhes fará mal 
algum; quando impuserem as mão so-
bre os doentes, eles ficarão curados”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. 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 Es-
pírito Santo; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi cru-
cificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; /ressuscitou ao 
terceiro dia, / subiu aos céus; / está 
sentado à direita de Deus Pai todo-po-
deroso, / 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 car-
ne; / na vida eterna.
T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, no dia em que 

festejamos nosso Padroeiro, o 
Apóstolo São Paulo, roguemos 
ao Pai pela Igreja e por nossa 
cidade, para que os ensinamen-
tos do Apóstolo dos povos sejam 
vividos nesta metrópole onde 
Deus habita e constrói laços pro-
fundos de misericórdia e unida-
de. Rezemos juntos: 

T. Senhor, escutai nossa prece!
1. Pela Santa Igreja, para que, a 

exemplo do Apóstolo São Paulo, 
propague o amor e a misericór-
dia, rezemos ao Senhor. 

2. Pela nossa Igreja, para que, 
seguindo o exemplo de nosso 
Padroeiro, anuncie a Boa Nova, 
que une os discípulos de Cristo, 
consola e integra os pobres na 
comunhão social, rezemos ao 
Senhor.  

3. Pelas nossas pastorais e por to-
dos os seus animadores, para 
que sejam forças renovadoras 
da fé que  reconstrói a Igreja e 
mantém os laços da fraternidade, 
rezemos ao Senhor. 

4. Pelos que mais sofrem nesta cida-
de, moradores de rua, menores 
abandonados, desempregados, 
famílias desamparadas e todos 
os excluídos da vida social, para 
que encontrem na Igreja e nas 
organizações do Estado apoio e 
guia, rezemos ao Senhor.  
(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CO 719)

Quem disse que não somos nada, 
que não temos nada para oferecer? 
* /: Repare as nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver :/

1. A fé do homem peregrino que bus-
ca um destino e um pedaço de 
chão; * a luta do povo oprimido 
que abre caminho, transforma a 
nação. /:Ô, ô, ô, recebe, Senhor. :/

2. Retalhos da nossa história, boni-
tas vitórias que o meu povo tem. 
* Palmares, Canudos, Cabanas * 
são lutas de ontem e de hoje tam-
bém. /:Ô, ô, ô, recebe, Senhor. :/

3. Aqui trazemos a semente, sangue 
desta gente que fecunda o chão; 
* do Gringo e tantos lavradores, 
santo, operários em libertação. 
/:Ô, ô, ô, recebe, Senhor. :/

4. Coragem de quem dá a vida seja 
oferecida neste vinho e pão. * É 
força que destrói a morte e muda 
a nossa sorte: é ressurreição! 
/:Ô, ô, ô, recebe, Senhor. :/

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-
so 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.
P. Que o vosso espírito, ó Deus, 
nos conceda nesta celebração a 
luz da fé que sempre iluminou o 
apóstolo São Paulo para anunciar o 
vosso nome aos povos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Pref. dos Apóstolos I: MR – Paulus, 449 p.)

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 lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus todo-poderoso e cheio de 

bondade. Pastor eterno, vós não aban-
donais o rebanho, mas o guardais cons-
tantemente pela proteção dos Apósto-
los. E assim a Igreja é conduzida pelos 
mesmos pastores que pusestes à sua 
frente como representantes de vosso 
Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por 
ele, os anjos celebram vossa grandeza 
e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-
-nos a seus louvores, cantando (dizen-
do) a uma só voz:
T. Santo, santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espíri-
to, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo V e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, nós 
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agradecemos 
porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o Papa 
Francisco, com o nosso bispo Odilo e 
todos os ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, com São José, seu espo-
so, com os santos Apóstolos e todos os 
que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
16. RITO DA COMUNHÃO

P. Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai...
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.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende pieda-
de 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.
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 mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).
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17. CANTO DE COMUNHÃO 
(CO 1383) 

/: Se eu não tiver amor, eu 
nada sou, Senhor! :/ 

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, * o amor não tem inveja, 
o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês, *o amor não é 
egoísta, o amor nunca é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, * não se alegra na in-
justiça, é feliz só na verdade.

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Que esta co-
munhão, Senhor nosso Deus, ali-
mente em nós o ardor da caridade 
que inflamava o apóstolo São Paulo 
em sua solicitude por todas as Igre-
jas. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

19. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imen-
sa /e tem amor pelo seu povo! /
Intercede por nós e pela Igreja 
de São Paulo, / ó santo apósto-
lo de Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
(Santos Apóstolos: MR – Paulus, 528 p.)
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Deus, que vos firmou na fé apostó-
lica, vos abençoe pelos méritos e pela 
intercessão do Santo Apóstolo Paulo. 
T. Amém.
P. Aquele que vos quis instruir pela 
doutrina e exemplo dos Apóstolos 
vos torne, por sua proteção, teste-
munhas da verdade para todos. 
T. Amém.
P. Que ele disponha em sua paz 
vossos atos e vossos dias, atenda 
sempre às vossas preces e vos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Pela intercessão dos Apóstolos, que 
vos deram por sua doutrina a firmeza 
da fé, possais chegar à pátria eterna. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
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P. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

21. CANTO FINAL (CO 1372)
Quem nos separará? Quem 
vai nos separar *do amor de 
Cristo? Quem nos separará? * 
Se Ele é por nós, quem será, 
quem será contra nós? * Quem 
vai nos separar do amor de 
Cristo, quem será?

1. Nem a espada, ou perigo, nem os 
erros do meu irmão, * nenhuma 
das criaturas, nem a condenação.

2. Nem a vida, nem a morte, a tris-
teza ou aflição, * nem o passado, 
nem o presente, o futuro, nem 
opressão.

QUE DEVO FAZER, SENHOR?
A comemoração do apóstolo São Paulo, como Patrono de nossa Arquidio-
cese, faz-nos olhar com especial atenção para este grande discípulo-mis-
sionário de Jesus Cristo. Suas palavras são para nós um estímulo e seu 
exemplo nos ensina a fazer como ele fez. Sua forte intercessão nos ajuda 
a levar avante nesta Metrópole a missão que ele desempenhou com tanto 
fervor nas cidades do seu tempo.
O que devemos fazer, para viver retamente? No encontro surpreendente 
com Cristo, às portas de Damasco que marcou o início de sua conversão 
ao Evangelho, Paulo ouve a voz que o interpela: “Saulo, Saulo, por que 
me persegues?” Em seguida, a voz dizendo – “eu sou Jesus, o Nazareno, a 
quem tu estás perseguindo” – ele se desarma: “Senhor, que devo fazer?”  
(cf At. 22,6-10).
Esta pergunta manifesta logo a sua disposição para mudar o rumo de 
sua vida, como de fato aconteceu. Saulo já não era mais o mesmo e tor-
nou-se Paulo, o grande pregador do Evangelho e testemunha do Senhor 
ressuscitado.
Também nós deveríamos perguntar-nos cada dia e diante de cada decisão 
que devemos tomar: Senhor, que queres que eu faça? Se o fizermos sin-
ceramente, ouviremos dentro de nossa consciência a voz de Deus a nos 
orientar sempre para as escolhas e decisões justas.
Desejo a todos os filhos da Arquidiocese de São Paulo uma bela festa do 
nosso Padroeiro! Deus os abençoe e guarde!

S.Paulo, 25.01.2015
Card. D.Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

LEITURAS DA SEMANA:
l  3ª-: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (R/. 3); Lc 10,1-9 

l  4ª-: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89),4-5. 27-28. 29-30 (R/. 29a); Mc 4,1-20 

l  5ª- .: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132),1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R/. Lc 1,32b); Mc 4,21-25 

l  6ª-: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51),3-4. 5-6a. 6bc-7. 10-11 (R/. cf 3a); Mc 4, 26-34 

l  Sáb.-: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50 (51), 2-13.14-15.16-17 (R/. 12a); Mc 4,35-41 

l  4º DTC Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71),1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab. 17 (R/. cf. 15ab); 1Cor 12,31 – 13,13 ou (mais breve): 1Cor 
13,4-13; Lc 4,21-30

CANTOS: Hinário Litúrgico HL3
CD Lit. XI Paulus - Cantos e Orações (CO) Vozes


