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VOCAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS E 
SERVIÇOS NAS COMUNIDADES

DIA DO CATEQUISTA

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 Sl 86(85) (CD VII - Fx 1) 

1

Vem escutar-me, ó Senhor, ó meu 
Deus, vem salvar o teu servo, tem 
compaixão de minha dor, por ti 
chamo, o dia inteiro.
1. As nações que tu criaste virão 
todas te adorar, pois fizeste maravi-
lhas que nos levam a te louvar. Tu 
somente és o Senhor, só tu sabes 
governar.
2. Vem! Me ensina teus caminhos: 
só por eles quero andar. Guia bem 
meu coração, para contigo eu sem-
pre estar. O teu nome, meu Senhor, 
quero sempre respeitar.
3. Meu Senhor, eu te agradeço, vou 
louvar-te, sem cessar. Tu me amas, 
de verdade, vais da morte me livrar. 
Os malvados me perseguem, que-
rem mesmo me matar.
4. Salva o filho de tua serva! Ao teu 
servo dá coragem. Vem provar que 
me proteges e não dás aos maus 

vantagem, para que todos reconhe-
çam o valor da tua mensagem.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, vie-
mos ao encontro do Senhor. Só 
Ele é nossa esperança e salvação! 
Aqui estamos reunidos em seu 
nome para louvar e bendizer a 
Deus Pai pelo mistério de Cristo 
que amou sua Igreja e deu a vida 
por ela. Reconhecemos que todas 
as bênçãos e graças nos veem 
de Deus e por isso nosso louvor 
e nossa gratidão crescem a cada 
dia por experimentarmos o amor 
de Deus que envolve a nossa vida 
pessoal, de nossa comunidade e 
de todo Universo. Em comunhão 
com todos os ministérios leigos e 
servidores de nossas comunida-
des, especialmente as catequis-
tas, elevemos juntos nosso canto 
de reconhecimento ao Senhor.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, 
que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à conver-
são. Reconheçamos ser pecadores 
e invoquemos com confiança a mi-
sericórdia do Pai.

(silêncio)
P. Senhor, que viestes procurar o 
que estava perdido, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes dar a vida em 
resgate de muitos, tende piedade 
de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que congregais na unida-
de a vossa Igreja, tende piedade de 
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
unis os corações dos vossos fiéis 
num só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais e esperar o 
que prometeis, para que, na insta-
bilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram 
as verdadeiras alegrias. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. As maravilhas e prodígios 
do Senhor estão diante de nossos 
olhos. Contemplemos agora o tes-
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temunho daqueles que nos ante-
cederam na fé e que viram Deus 
agindo no meio do seu povo.

PRIMEIRA LEITURA
(Js 24,1-2a.15-17.18b)

6

Leitura do Livro de Josué. Naque-
les dias, ¹Josué reuniu em Siquém 
todas as tribos de Israel e convocou 
os anciãos, os chefes, os juízes e os 
magistrados, que se apresentaram 
diante de Deus. ²Então Josué fa-
lou a todo o povo: ¹⁵“Se vos parece 
mal servir ao Senhor, escolhei hoje 
a quem quereis servir: se aos deu-
ses a quem vossos pais serviram na 
Mesopotâmia, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais. 
Quanto a mim e à minha família, 
nós serviremos ao Senhor”. ¹⁶E o 
povo respondeu, dizendo: “Longe 
de nós abandonarmos o Senhor, 
para servir a deuses estranhos. 
¹⁷Porque o Senhor, nosso Deus, ele 
mesmo, é quem nos tirou, a nós e 
a nossos pais, da terra do Egito, da 
casa da escravidão. Foi ele quem re-
alizou esses grandes prodígios dian-
te de nossos olhos, e nos guardou 
por todos os caminhos por onde 
peregrinamos, e no meio de todos 
os povos pelos quais passamos. 
¹⁸Portanto, nós também serviremos 
ao Senhor, porque ele é o nosso 
Deus”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 33/34
(= à fx 8 CD IX) - Cant Sal e Aclam, 153

7

Provai e vede quão suave é o Se-
nhor!
1. Bendirei o Senhor Deus em todo 
o tempo, / seu louvor estará sem-
pre em minha boca. / Minha alma 
se gloria no Senhor; / que ouçam os 
humildes e se alegrem!
2. O Senhor pousa seus olhos sobre 
os justos, / e seu ouvido está atento 
ao seu chamado; / mas ele volta sua 
face contra os maus, / para da terra 
apagar sua lembrança.
3. Clamam os justos, e o Senhor 
bondoso escuta / e de todas as an-
gústias os liberta. / Do coração atri-
bulado ele está perto / e conforta 
os de espírito abatido.
4. Muitos males se abatem sobre 
os justos, / mas o Senhor de todos 
eles os liberta. / Mesmo os seus os-
sos ele os guarda e os protege, / e 
nenhum deles haverá de se quebrar.
5. A malícia do iníquo leva à morte, 
/ e quem odeia o justo é castigado. 

/ mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, / e castigado não será 
quem nele espera.

SEGUNDA LEITURA
(Ef 5,21-32)

8

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios. Irmãos: ²¹Vós que temeis a 
Cristo, sede solícitos uns para com 
os outros. ²²As mulheres sejam sub-
missas aos seus maridos como ao 
Senhor. ²³Pois o marido é a cabeça 
da mulher, do mesmo modo que 
Cristo é a cabeça da Igreja, ele, o 
Salvador do seu Corpo. ²⁴Mas como 
a Igreja é solícita por Cristo, sejam 
as mulheres solícitas em tudo pe-
los seus maridos. ²⁵Maridos, amai 
as vossas mulheres, como o Cristo 
amou a Igreja e se entregou por ela. 
²⁶Ele quis assim torná-la santa, puri-
ficando-a com o banho da água uni-
da à Palavra. ²⁷Ele quis apresentá-la 
a si mesmo esplêndida, sem man-
cha nem ruga, nem defeito algum, 
mas santa e irrepreensível. ²⁸Assim 
é que o marido deve amar a sua 
mulher, como ao seu próprio cor-
po. Aquele que ama a sua mulher 
ama-se a si mesmo. ²⁹Ninguém ja-
mais odiou a sua própria carne. Ao 
contrário, alimenta-a e cerca-a de 
cuidados, como o Cristo faz com a 
sua Igreja; ³⁰e nós somos membros 
do seu corpo! ³¹Por isso o homem 
deixará seu pai e sua mãe e se unirá 
à sua mulher, e os dois serão uma 
só carne. ³²Este mistério é grande, e 
eu o interpreto em relação a Cristo 
e à Igreja. - Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(= fx 10, CD “Liturgia VI”) Cant. Sal. e Aclam., 153

9

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ó Senhor, tuas palavras são espíri-
to e vida; / as palavras que tu dizes,  
bem que são de eterna vida!

EVANGELHO (Jo 6,60-69)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, ⁶⁰muitos dos 
discípulos de Jesus que o escu-
taram, disseram: “Esta palavra é 
dura. Quem consegue escutá-la?” 
⁶¹Sabendo que seus discípulos esta-
vam murmurando por causa disso 
mesmo, Jesus perguntou: “Isto vos 
escandaliza? ⁶²E quando virdes o Fi-

lho do homem subindo para onde 
estava antes? ⁶⁴O Espírito é que dá 
vida, a carne não adianta nada. As 
palavras que vos falei são espírito e 
vida. Mas entre vós há alguns que 
não creem”. Jesus sabia, desde o 
início, quem eram os que não ti-
nham fé e quem havia de entregá-
-lo. ⁶⁵E acrescentou: 
“É por isso que vos disse: ninguém 
pode vir a mim a não ser que lhe 
seja concedido pelo Pai”. ⁶⁶A partir 
daquele momento, muitos discípu-
los voltaram atrás e não andavam 
mais com ele. ⁶⁷Então, Jesus disse 
aos doze: “Vós também quereis ir 
embora?” ⁶⁸Simão Pedro respon-
deu: “A quem iremos, Senhor? Tu 
tens palavras de vida eterna. ⁶⁹Nós 
cremos firmemente e reconhece-
mos que tu és o Santo de Deus”. – 
Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio 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 co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, clamemos ao 
Senhor bondoso que nos escuta e 
que de todas as angústias nos li-
berta, dizendo:
T. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa 
proteção!
1. Senhor, Vós sois um Deus fiel, 
amoroso e exigente; dai-nos a graça 
de jamais abandonar-vos em meio 
às tentações do mundo.
2. Senhor, Vós que nos guardastes 
e nos protegestes em nossas lutas 
contra o mal; protegei nossas famí-
lias para que elas sempre se man-
tenham em vosso santo serviço.
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3. Senhor, Vós que nos oferecestes 
a vida do vosso Filho Jesus como 
sinal de vosso amor; fazei crescer 
entre os membros de nossas co-
munidades o amor solidário de 
uns para com os outros.
4. Senhor, Vós que nos destes 
como modelo de comunhão a re-
lação do vosso Filho com a Igreja; 
concedei aos que buscam viver o 
Matrimônio cristão serem teste-
munhas de unidade e de amor. 
5. Senhor, somente Vosso Filho 
tem palavras de vida eterna; con-
cedei a todos os que exercem al-
gum ministério ou serviço em nos-
sas comunidades, especialmente 
aos catequistas, a graça de seguir 
o vosso Filho e serem fiéis à sua 
mensagem.

(Orações da comunidade)
P. Encerremos rezando a oração 
vocacional, para que Cristo suscite 
em sua Igreja vocações sacerdotais, 
religiosas e laicais a fim de ajudar o 
rebanho, apesar de sua fraqueza, a 
atingir a fortaleza do Pastor.
T. Jesus, Mestre Divino, que cha-
mastes os Apóstolos a vos se-
guirem, continuai a passar pelos 
nossos caminhos, pelas nossas fa-
mílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai a repetir o convite a muitos 
jovens. Dai coragem às pessoas 
convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos 
e religiosas para o bem do Povo 
de Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS  (Fx 23, CD “Liturgia VI”)

14

1. A mesa santa que preparamos, /
mãos que se elevam a ti, ó Senhor. 
/ O pão e o vinho, frutos da terra, /
duro trabalho, carinho e amor: / Ô, 
ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, 
Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, /
pais, mães e filhos diante do altar. 
/ A nossa oferta em nova festa, / a 
nossa dor vem, Senhor, transformar! 
/ Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, re-
cebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que 
celebramos aqui tem lugar. / Tua 
bondade vem com fartura, / é só sa-
ber reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da 
cruz, oferecido uma só vez, conquis-
tastes para vós um povo, concedei à 
vossa Igreja a paz e a unidade. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V16
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-
dadeiro que sempre se oferece por 
nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agradecen-
do com alegria, juntando nossa voz 
à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas al-
turas! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, viven-
do conosco no Cristo, falando co-
nosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo † e no Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cristo 
e se fica esperando sua volta.

Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco, ser bem firme na Fé, na Cari-
dade, e a Odilo, que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu re-
banho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e peca-
dor, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também é 
nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-pode-
roso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
Sl 77(78) (= fx 9 CD IX)

1718

Quem come da minha carne / e 
quem meu sangue beber / eterna 
vida terá. / e eu o ressuscitarei, / 
quem nos garante é Jesus, / eterna 
vida há de ter!
1. Escuta, ó meu povo, a minha Lei, 
/ ouve atento as palavras que eu te 
digo; / abrirei a minha boca em pa-
rábolas, / os mistérios do passado 
lembrarei.
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2. Não havemos de ocultar / aos 
nossos filhos; / mas, à nova geração 
nós contaremos / as grandezas do 
Senhor e seu poder, / os seus feitos, 
que por nós realizou.
3. Rochedos no deserto ele partiu / 
e lhes deu para beber águas corren-
tes; / mas pecaram contra ele sem-
pre mais, / provocaram no deserto 
/ o Deus Altíssimo.
4. Falavam contra Deus e assim di-
ziam: / “Eis que fere os rochedos 
num momento, / faz as águas trans-
bordarem em torrentes, / mas será, 
também, / capaz de dar-nos pão?”
5. Ordenou, então, às nuvens, lá 
dos céus, / e as comportas das al-
turas fez abrir; / fez chover-lhes o 
maná e alimentou-os / e lhes deu 
para comer o pão do céu.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, fazei 
agir plenamente em nós o sacra-
mento do vosso amor, e transfor-
mai-nos de tal modo pela vossa 
graça, que em tudo possamos agra-
dar-vos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-

CATEQUESE E FAMÍLIA: ESCOLAS DA FÉ

Neste quarto domingo de agos-
to, mês vocacional, celebramos o 
“Dia do Catequista”. É a oportuni-
dade para agradecermos tantos 
homens e mulheres que se doam 
com alegria e entusiasmo a servir 
suas comunidades, anunciando e 
testemunhando os ensinamentos 
de Jesus Cristo.
Nossos catequistas colaboram 
ativamente com as famílias na 
formação cristã de nossas crian-
ças, adolescentes e adultos. Ca-
tequese e família são escolas da 
fé. Os pais, ao dar a vida a seus 
filhos, assumem o compromisso 
de educá-los; ou melhor, rece-
bem de Deus a missão de serem 
os primeiros e principais educa-
dores de seus filhos. Aos pais cor-
responde a tarefa de cultivar um 
ambiente familiar animado pelo 
amor e pela fé em Deus; ambien-
te que favoreça a educação inte-
gral dos filhos. Por isso, a família é 
a primeira escola das virtudes que 
todas as sociedades necessitam.
A família é o espaço onde os fi-
lhos aprendem, desde os primei-
ros anos de vida, a conhecer e 
adorar a Deus e amar ao próximo, 
o âmbito onde se tem a primei-
ra experiência da sociedade hu-
mana e da Igreja, e o meio mais 
eficaz para introduzir os filhos 
na sociedade civil e na Igreja. A 
transcendência da família cristã 
é, pois, realmente extraordinária 
para a vida e o progresso tanto da 
sociedade como da Igreja; quan-
do falta a educação familiar, é 
muito difícil supri-la.

Porém, a família também neces-
sita do auxílio da catequese paro-
quial, pois a vida de fé vai ama-
durecendo nos filhos na medida 
em que eles vão se incorporando, 
de maneira consciente, na vida 
concreta de uma comunidade 
eclesial. É aí onde a criança e o 
adolescente, primeiro, e depois 
o adulto, celebra e alimenta-se 
com os sacramentos, participa da 
liturgia e integra-se em uma co-
munidade dinâmica de caridade e 
apostolado. E para essa inserção 
na vida eclesial é fundamental a 
atuação dos catequistas, pois aju-
dam eficazmente na formação de 
verdadeiros discípulos e discípu-
las do Senhor.
A missão evangelizadora do ca-
tequista consiste em propor-
cionar aos catequizandos: o co-
nhecimento da doutrina cristã; 
o contato frequente com Jesus 
na oração pessoal, na leitura e 
meditação da Sagrada Escritu-
ra; o entusiasmo pela confissão 
frequente e pela participação na 
missa dominical; a inserção na co-
munidade eclesial e social, sendo 
solidário no amor fraterno e fer-
voroso missionário (cf. Documen-
to de Aparecida n. 292). 
Família e catequese são duas re-
alidades que devem permanecer 
integradas e unidas pela edu-
cação dos filhos. Quanto maior 
seja a mútua colaboração e inter-
câmbio, e mais afetuosas sejam 
as relações, mais eficaz será a 
evangelização de nossas crianças, 
adolescentes e adultos. Parabéns 
a todos os nossos catequistas!

-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus
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