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6 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA
[17h45 – Celebração Eucarística]

 Memória – Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja

canto de abertura:
1. Embora sejamos tantos, dos mais variados cantos,
 o chamado do Senhor, pra viver no seu amor,
 vê em todos a beleza, todos têm a sua riqueza.

 Mãe da unidade,  nos dê forças para conviver com a diversidade.
 Mãe da humildade, nosso sim vamos viver
 com alegria e caridade.

2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras, sons e ritos.
 Unida a Jesus, segue a Igreja sua luz.
 Terna esposa canta glórias, enfeitada com suas joias

oração do dia

 Deus, Pai de misericórdia, vosso filho, pregado na cruz, nos deu por mãe 
a sua Mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa 
Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus 
filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
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Liturgia da paLavra

Primeira Leitura - At 1,12-14 – missal cotidiano p. 1878; 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 Depois que Jesus foi elevado ao céu, 
12os apóstolos voltaram para Jerusalém, 
vindo do monte das Oliveiras, 
que fica perto de Jerusalém, 
a mais ou menos um quilômetro. 
13Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, 
onde costumavam ficar. 
Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, 
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, 
Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. 
14Todos eles perseveravam na oração em comum, 
junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, 
mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. 
Palavra do Senhor

SaLmo reSponSoriaL 87(86) 

Nós temos ouvido que Deus está convosco.

 1O Senhor ama a cidade * 
que fundou no Monte santo; 
2ama as portas de Sião * 
mais que as casas de Jacó. 
3Dizem coisas gloriosas * 
da Cidade do Senhor.

 4’Lembro o Egito e Babilônia * 
entre os meus veneradores. 
Na Filistéia ou em Tiro + 
ou no país da Etiópia, * 
este ou aquele ali nasceu. 
5De Sião, porém, se diz: + 
‘Nasceu nela todo homem; * 
Deus é sua segurança’.

 6Deus anota no seu livro, + 
onde inscreve os povos todos: * 
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‘Foi ali que estes nasceram’. 
7E por isso todos juntos * 
a cantar se alegrarão; 
e, dançando, exclamarão: * 
‘Estão em ti as nossas fontes!’

acLamação ao evangeLho

 Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Sois feliz, Virgem santa, que gerastes o Senhor!  
Ó bendita Mãe da Igreja, alimentais em todos nós o Espírito de Jesus!

evangeLho João 19,25-27

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João

 Naquele tempo:  
25Perto da cruz de Jesus, estavam de pé 
a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, 
e Maria Madalena. 
26Jesus, ao ver sua mãe 
e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, 
disse à mãe: 
“Mulher, este é o teu filho”. 
27Depois disse ao discípulo: 
“Esta é a tua mãe”. 
Daquela hora em diante, 
o discípulo a acolheu consigo. 
Palavra da Salvação.

preparação daS oferendaS 

1. Quando os pés o chão tocarem para a dança começar. 
Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova há de brotar. 
Toma, ó Pai, o amor perfeito pelo rio, a mata, a flor. 
Que o índio traz no peito é louvor ao Criador!

 Uma só será a mesa. Terra-mãe será o altar. 
O sustento, a natureza, em milagres, vai nos dar! Ô, ô....
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2. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo-Povo-Irmão. 
Sejam hinos seus clamores, na defesa de seu chão. 
Nova Terra nós sonhamos, onde todos têm lugar. 
Os direitos nós buscamos. Vida, pão, respeito, lar.

 Uma só será a mesa. Terra-mãe será o altar. 
O sustento, a natureza, em milagres, vai nos dar! Ô, ô....

3. Povos todos, terra inteira te pertencem, ó Senhor! 
Que os males e as fronteiras, deem lugar ao Pleno Amor.

Sobre aS oferendaS 

 Recebei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento 
da salvação. Pela força deste mistério, sejamos inflamados no mesmo 
amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associar-
nos mais estreitamente à obra da redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

 Prefácio de Maria II, MR p. 446. Oração Eucarística III

canto de comunhão: 

1. Povo de Deus foi assim: 
Deus cumpriu a palavra que diz: 
Uma Virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. 
Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender 
a humildade, a confiança total, 
e escutar o teu Filho que diz:

 Senta comigo à minha mesa, 
nutre a esperança, reúne os irmãos! 
planta meu reino, transforma a terra, 
mas que coragem, tens minha mão!

2. Povo de Deus, foi assim: 
nem montanha ou distância qualquer  
me impediu de servir e sorrir 
visitei com meu Deus, fui irmã. 
Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender 
desapego, bondade, teu sim  
e acolher o teu Filho que diz:
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3. Povo de Deus, foi assim: 
meu menino cresceu e entendeu, 
que a vontade do Pai conta mais, 
e a visita foi Deus quem nos fez. 
Mãe do Senhor, nossa mãe,  
nós queremos contigo aprender, 
a justiça, a vontade do Pai, 
e entender o teu Filho que diz:

4. Povo de Deus foi assim: 
Da verdade jamais se afastou. 
Veio a morte e ficou nosso pão, 
visitou-nos e espera por nós. 
Mãe do Senhor, nossa mãe, 
nós queremos contigo aprender. 
A verdade, a firmeza, o perdão,  
e seguir o teu filho que diz:

 
depoiS da comunhão

 Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós vos pedimos, 
Senhor, que a vossa Igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, 
instrua todas as nações pelo anúncio do evangelho e encha a terra toda 
com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor.



10

7 DE JUNHO - TERÇA-FEIRA
[7h30 - LAUDES]

abertura 
 Abri os meus lábios, ó Senhor. 

E minha boca anunciará vosso louvor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre amém.

Ou:

eSteS LÁbioS meuS vem abrir...

– Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis) 
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis) 

– Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis) 
Ele se manifesta nosso Salvador. (bis) 

– Ó Senhor, meu Deus, desde o amanhecer, (bis) 
Com sede eu te procuro, vem me atender! (bis)

– Como a terra seca do sertão por água, (bis) 
Assim por ti suspiro eu de corpo e alma! (bis) 

– Toda a minha vida vou te bendizer; (bis) 
Pedindo a tua bênção, minhas mãos erguer! (bis) 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao santo Espírito, (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 

 – Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Com todo o universo, a Deus louvação! (bis)
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hino

 Da luz Criador, 
vós mesmo sois luz 
e dia sem fim. 
Vós nunca da noite 
provastes as trevas: 
Só Deus é assim.

 A noite já foge 
e o dia enfraquece 
dos astros a luz. 
A estrela da aurora, 
surgindo formosa, 
no céu já reluz.

 Os leitos deixando, 
a vós damos graças 
com muita alegria, 
porque novamente, 
por vossa bondade, 
o sol traz o dia.

 Ó Santo, pedimos 
que os laços do Espírito 
nos prendam a vós, 
e, assim, não ouçamos 
as vozes da carne 
que clamam em nós.

 Às almas não fira 
a flecha da ira 
que traz divisões. 
Livrai vossos filhos 
da própria malícia 
dos seus corações.

 Que firmes na mente 
e castos no corpo, 
de espírito fiel, 
sigamos a Cristo, 
Caminho e Verdade, 
doçura do céu.
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 O Pai piedoso 
nos ouça, bondoso, 
e o Filho também. 
No laço do Espírito 
unidos, dominam 
os tempos. Amém.

SaLmodia

Salmo 43(42)

Ant. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade!

 – 1 Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me * 
contra a gente impiedosa; 
–  do homem perverso e mentiroso * 
libertai-me, ó Senhor!

 – 2 Sois vós o meu Deus e meu refúgio: * 
por que me afastais? 
–  Por que ando tão triste e abatido * 
pela opressão do inimigo?

 –3 Enviai vossa luz, vossa verdade: * 
elas serão o meu guia; 
–  que me levem ao vosso Monte santo, * 
até a vossa morada! –

 – 4 Então irei aos altares do Senhor, * 
Deus da minha alegria. 
–  Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, * 
meu Senhor e meu Deus!

 –5 Por que te entristeces, ó minh’alma, * 
a gemer no meu peito? 
– Espera em Deus! Louvarei novamente * 
o meu Deus Salvador!

Ant. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade!
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cântico iS 38,10-14.17-20

Ant. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias!

 – 10 Eu dizia: “É necessário que eu me vá * 
no apogeu de minha vida e de meus dias; 
– para a mansão triste dos mortos descerei, * 
sem viver o que me resta dos meus anos”.

 = Eu dizia: “Não verei o Senhor Deus † 
sobre a terra dos viventes nunca mais; * 
nunca mais verei um homem neste mundo!”

 – 12Minha morada foi à força arrebatada, * 
desarmada como a tenda de um pastor. 
– Qual tecelão, eu ia tecendo a minha vida, * 
mas agora foi cortada a sua trama.

 – 13 Vou me acabando de manhã até à tarde, * 
passo a noite a gemer até a aurora. 
– Como um leão que me tritura os ossos todos, * 
assim eu vou me consumindo dia e noite.

 – 14O meu grito é semelhante ao da andorinha, * 
o meu gemido se parece ao da rolinha. 
– Os meus olhos já se cansam de elevar-se, * 
de pedir-vos: “Socorrei-me, Senhor Deus!”

 – 17 Mas vós livrastes minha vida do sepulcro, * 
e lançastes para trás os meus pecados. 
– 18Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, * 
nem a morte poderá agradecer-vos;

 – para quem desce à sepultura é terminada * 
a esperança em vosso amor sempre fiel. 
– 19 Só os vivos é que podem vos louvar, * 
como hoje eu vos louvo agradecido.

 – O pai há de contar para seus filhos * 
vossa verdade e vosso amor sempre fiel. 
– 20Senhor, salvai-me! Vinde logo em meu auxílio, † 
e a vida inteira cantaremos nossos salmos, * 
agradecendo ao Senhor em sua casa.
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Ant. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias!

SaLmo 65(64)

Ant. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor 
com um hino em Sião! †

 – 2Ó Senhor, convém cantar vosso louvor * 
com um hino em Sião!

 – 3 † E cumprir os nossos votos e promessas, * 
pois ouvis a oração.

 –  Toda carne há de voltar para o Senhor, * 
por causa dos pecados. 
– 4 E por mais que nossas culpas nos oprimam, * 
perdoais as nossas faltas.

 – 5É feliz quem escolheis e convidais * 
para morar em vossos átrios! 
–  Saciamo-nos dos bens de vossa casa * 
e do vosso templo santo.

 – 6Vossa bondade nos responde com prodígios, * 
nosso Deus e Salvador! 
–  Sois a esperança dos confins de toda a terra * 
e dos mares mais distantes.

 – 7 As montanhas sustentais com vossa força: * 
estais vestido de poder. 
– 8Acalmais o mar bravio e as ondas fortes * 
e o tumulto das nações.

 – 9Os habitantes mais longínquos se admiram * 
com as vossas maravilhas. 
– Os extremos do nascente e do poente * 
inundais de alegria.

 – 10 Visitais a nossa terra com as chuvas, * 
e transborda de fartura. 
–  Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, * 
e preparais o nosso trigo.
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 – 11É assim que preparais a nossa terra: * 
vós a regais e aplainais, 
–  os seus sulcos com a chuva amoleceis * 
e abençoais as sementeiras.

 –12O ano todo coroais com vossos dons, * 
os vossos passos são fecundos; 
–  transborda a fartura onde passais, * 
13brotam pastos no deserto.

 –  As colinas se enfeitam de alegria, * 
14e os campos, de rebanhos; 
– nossos vales se revestem de trigais: * 
tudo canta de alegria!

Ant. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em Sião!

Leitura breve 1tS 5,4-5

 Vós, meus irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos sur-
preenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. 
Não somos da noite, nem das trevas.

reSponSório breve

R. Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz,
* Confiante eu espero na vossa palavra. R. Por vosso amor.
V. Chego antes que a aurora e clamo a vós. * Confiante.
Glória ao Pai. R. Por vosso amor.

cântico de ZacariaS – p. 51 

Ant. Salvai-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos!

preceS

 Bendigamos a Cristo, nosso Salvador, que pela sua ressurreição ilumi-
nou o mundo; e o invoquemos com humildade, dizendo:

 Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos!

 - Senhor Jesus, nesta oração da manhã celebramos a vossa ressurreição, 
e vos pedimos que a esperança da vossa glória ilumine todo o nosso dia.
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 - Recebei, Senhor, nossas aspirações e propósitos, como primícias deste 
dia.

 - Fazei-nos crescer hoje em vosso amor, a fim de que tudo concorra para 
o nosso bem e de todas as pessoas.

 - Fazei, Senhor, que a nossa vida brilhe como luz diante dos homens, 
para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai.

(intenções livres)

Pai nosso...

oração

 Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres 
humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de 
vós os caminhos da justiça e da paz. Vós, que sois Deus com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

bênção 

 O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
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HORA MÉDIA
[terça-feira - 14h30]

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio,
 Socorrei-me, sem demora.
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
 Como era no princípio agora e sempre. Amém. Aleluia.

hino 

 Vós que sois o imutável,
Deus fiel, Senhor da história,
Nasce e morre a luz do dia,
Revelando a vossa glória.

 Seja a tarde luminosa
Numa vida permanente.
E da santa morte o prêmio
Nos dê glória eternamente.

 Escutai-nos, ó Pai santo,
Pelo Cristo, nosso irmão,
Que convosco e o Espírito
Vive em plena comunhão.
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SaLmodia

Salmo 119(118),49-56 [VII - Zain]

Ant. Nesta terra de exílio guardarei vossos preceitos.

 – 49Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, * 
pela qual me cumulastes de esperança!

 – 50O que me anima na aflição é a certeza: * 
vossa palavra me dá a vida, ó Senhor.

 – 51Por mais que me insultem os soberbos, * 
eu não me desviarei de vossa lei.

 – 52Recordo as leis que vós outrora proferistes, * 
e esta lembrança me consola o coração.

 – 53Apodera-se de mim a indignação, * 
vendo que os ímpios abandonam vossa lei.

 – 54As vossas leis são para mim como canções * 
que me alegram nesta terra de exílio.

 – 55Até de noite eu relembro vosso nome * 
e observo a vossa lei, ó meu Senhor!

 – 56Quanto a mim, uma só coisa me interessa: * 
cumprir vossos preceitos, ó Senhor!

Ant. Nesta terra de exílio guardarei vossos preceitos.

Salmo 53(52)

Ant. O Senhor trará de volta os deportados de seu povo, e exultaremos de alegria.

 – 1Diz o insensato em seu próprio coração: * 
“Não há Deus! Deus não existe!” 
– 2Corromperam-se em ações abomináveis, * 
já não há quem faça o bem!

 – 3O Senhor, ele se inclina lá dos céus * 
sobre os filhos de Adão, 
–  para ver se resta um homem de bom senso * 
que ainda busque a Deus.
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 – 4Mas todos eles igualmente se perderam, * 
corrompendo-se uns aos outros; 
–  não existe mais nenhum que faça o bem, * 
não existe um sequer!

 – 5Será que não percebem os malvados * 
quanto exploram o meu povo? 
–  Eles devoram o meu povo como pão, * 
e não invocam o Senhor.

 – 6Eis que se põem a tremer de tanto medo, * 
onde não há o que temer; 
–  porque Deus fez dispersar até os ossos * 
dos que te assediavam.

 –  Eles ficaram todos cheios de vergonha, * 
porque Deus os rejeitou. 
– 7Que venha, venha logo de Sião * 
a salvação de Israel!

 –  Quando o Senhor reconduzir do cativeiro * 
os deportados de seu povo, 
–  que júbilo e que festa em Jacó, * 
que alegria em Israel!

Ant. O Senhor trará de volta os deportados de seu povo, e exultaremos de alegria.

Salmo 54(53),3-6.8-9

Ant. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida.

 – 3Por vosso nome, salvai-me, Senhor; * 
e dai-me a vossa justiça! 
– 4Ó meu Deus, atendei minha prece * 
e escutai as palavras que eu digo!

 = 5Pois contra mim orgulhosos se insurgem, † 
e violentos perseguem-me a vida: * 
não há lugar para Deus aos seus olhos. 
– 6Quem me protege e me ampara é meu Deus; * 
é o Senhor quem sustenta minha vida!
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 – 8Quero ofertar-vos o meu sacrifício * 
de coração e com muita alegria; 
–  quero louvar, ó Senhor, vosso nome, * 
quero cantar vosso nome que é bom! 
– 9Pois me livrastes de toda a angústia, * 
e humilhados vi meus inimigos!

Ant. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida.

Leitura breve –1cor 12,24b.25-26

Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido 
como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e, assim, os membros 
zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros 
sofrem com ele; se é honrado, todos os membros se regozijam com ele.

V. Do meio das nações nos congregai
R. Para ao vosso santo nome agradecermos.

oração

Senhor Deus, que enviastes vosso anjo para mostrar ao centurião Cornélio 
o caminho da vida, concedei-nos trabalhar com alegria para a salvação da 
humanidade, a fim de que, unidos todos na vossa Igreja, possamos chegar 
até vós. Por Cristo, nosso Senhor.
Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus
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EUCARISTIA
IGREJA SÃO FRANCISO

[terça-feira, 18 horas]

refrão 
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,
sal que dá sabor, luz que dá calor,
sal e luz, sal e luz, diz o Senhor.

canto de abertura

 Igreja, povo de Deus, vem alegre celebrar.
O teu Reino, Jesus Cristo,
nós queremos propagar. 

 1.Somos membros de teu povo, tua igreja,
a Amazônia toda em comunhão.
Tua palavra é luz no coração,
somos chamados, enviados em missão. 

 2.Somos família que deseja a unidade,
convidados a conversão.
Jesus chama a igreja em saída,
seu amor testemunhar em comunhão. 

 3.Sal da terra e luz do mundo,
somos chamados, é nossa missão.
Somos filhos de Maria/que nos ensina a viver como irmãos.
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primeira Leitura 

1Rs 17,7-16;

SaLmo reSponSoriaL  4:

R. Sobre nós fazei brilhar o resplendor de vossa face!

acLamação ao evangeLho:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Vós sois a luz do mundo; brilhe a todos vossa luz.
Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai celeste!

evangeLho – mt 5,13-16.

preparação daS oferendaS

 Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre 
sejam luminosas vossas mãos e as mentes. 
Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz 
brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz! 
 
1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai 
afugentando as trevas, ao pai glorificai! 
 
2. A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está 
via, verdade e vida, ele vos guiará! 
 
3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão 
a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão! 
 
4. Ninguém a luz acende deixando-a se esconder 
vossa luz ilumine, faça a vida vencer!
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canto de comunhão.

 Vós sois o sal da terra e do mundo a clara luz. 
Sal que dá a vida e o sabor,  
luz que mostra os caminhos do Senhor.

 1.Se há fraternidade 
é porque a nossa luz ali brilhou. 
Se há comunidade, 
nosso sal o Evangelho conservou.

 2.Onde existe a partilha 
é porque a nossa luz ali brilhou. 
Se é unida a família, 
nosso sal o Evangelho conservou.

 3.Hoje estamos reunidos 
é porque a nossa luz aqui brilhou. 
Dando graças ao Deus vivo, 
nosso sal o Evangelho conservou.
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8 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA
[memória facultativa de Santo Efrém]

LAUDES + EUCARISTIA - 7h30

abertura e prociSSão

 1. A tua Igreja vem feliz e unida
Agradecer a Ti, ó Deus da vida.
Com grande júbilo, rezar, louvar.
E a boa nova ao mundo anunciar.

 É Tua Igreja, Senhor
Que canta com alegria
Esta que busca o amor.
Vivenciar todo dia
Que vai levar salvação
Esta é a nossa missão.

 2.Nós que fazemos parte desta Igreja
Que missionária é por natureza.
Te damos graças por Teu esplendor
Seremos eco do Teu grande amor.
Sinal da cruz e saudação
Salmodia
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SaLmo 77(76)

Ant. São santos, ó Senhor, vossos caminhos; 
haverá deus que se compare ao nosso Deus?

 – 2Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz, * 
em alta voz eu clamo a Deus: que ele me ouça!

 = 3No meu dia de aflição busco o Senhor; † 
sem me cansar ergo, de noite, as minhas mãos, * 
e minh’alma não se deixa consolar.

 – 4Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, * 
e, ao recordá-lo, minha alma desfalece. 
– 5Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos, * 
e, perturbado, já nem posso mais falar!

 – 6Eu reflito sobre os tempos de outrora, * 
e dos anos que passaram me recordo; 
– 7meu coração fica a pensar durante a noite, * 
e de tanto meditar, eu me pergunto: –

 – 8Será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? * 
E nunca mais nos há de dar o seu favor? 
– 9Por acaso, seu amor foi esgotado? * 
Sua promessa, afinal, terá falhado?

 – 10Será que Deus se esqueceu de ter piedade? * 
Será que a ira lhe fechou o coração? 
– 11Eu confesso que é esta a minha dor: * 
“A mão de Deus não é a mesma: está mudada!”

 – 12Mas, recordando os grandes feitos do passado, * 
vossos prodígios eu relembro, ó Senhor; 
– 13eu medito sobre as vossas maravilhas * 
e sobre as obras grandiosas que fizestes.

 – 14São santos, ó Senhor, vossos caminhos! * 
Haverá deus que se compare ao nosso Deus? 
– 15Sois o Deus que operastes maravilhas, * 
vosso poder manifestastes entre os povos. 
– 16Com vosso braço redimistes vosso povo, * 
os filhos de Jacó e de José.
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 – 17Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, * 
elas tremeram e os abismos se agitaram 
= 18e as nuvens derramaram suas águas, † 
a tempestade fez ouvir a sua voz, * 
por todo lado se espalharam vossas flechas.

 = 19Ribombou a vossa voz entre trovões, † 
vossos raios toda a terra iluminaram, * 
a terra inteira estremeceu e se abalou. 

 = 20Abriu-se em pleno mar vosso caminho † 
e a vossa estrada, pelas águas mais profundas; * 
mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. 
– 21Como um rebanho conduzistes vosso povo * 
e o guiastes por Moisés e Aarão.

Ant. São santos, ó Senhor, vossos caminhos; 
haverá deus que se compare ao nosso Deus?

Cântico 1Sm 2,1-10

Ant. Exulta no Senhor meu coração.

É ele quem exalta os humilhados.

 – 1Exulta no Senhor meu coração, * 
e se eleva a minha fronte no meu Deus; 
–  minha boca desafia os meus rivais * 
porque me alegro com a vossa salvação.

 – 2Não há santo como é santo o nosso Deus, * 
ninguém é forte à semelhança do Senhor! 
–3 Não faleis tantas palavras orgulhosas, * 
nem profiram arrogâncias vossos lábios!

 –  Pois o Senhor é o nosso Deus que tudo sabe. * 
Ele conhece os pensamentos mais ocultos. 
– 4O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, * 
mas os fracos se vestiram de vigor.

 – 5Os saciados se empregaram por um pão, * 
mas os pobres e os famintos se fartaram.
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 –  Muitas vezes deu à luz a que era estéril, * 
mas a mãe de muitos filhos definhou.

 – 6É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, * 
faz descer à sepultura e faz voltar; 
– 7é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, * 
é o Senhor quem nos humilha e nos exalta.

 – 8O Senhor ergue do pó o homem fraco, * 
e do lixo ele retira o indigente,  
– para fazê-los assentar-se com os nobres * 
num lugar de muita honra e distinção. –

 –  As colunas desta terra lhe pertencem, * 
e sobre elas assentou o universo. 
– 9Ele vela sobre os passos de seus santos, * 
mas os ímpios se extraviam pelas trevas.

 – 10Ninguém triunfa se apoiando em suas forças; * 
os inimigos do Senhor serão vencidos; 
– sobre eles faz troar o seu trovão, * 
o Senhor julga os confins de toda a terra.

 –  O Senhor dará a seu Rei a realeza * 
e exaltará o seu Ungido com poder.

Ant. Exulta no Senhor meu coração. É ele quem exalta os humilhados.

SaLmo 97(96)

Ant. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria! †

 – 1Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, * 
† e as ilhas numerosas rejubilem! 
– 2Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, * 
que se apoia na justiça e no direito. 
– 3Vai um fogo caminhando à sua frente * 
e devora ao redor seus inimigos.

 – 4Seus relâmpagos clareiam toda a terra; * 
toda a terra ao contemplá-los estremece. 
– 5As montanhas se derretem como cera * 
ante a face do Senhor de toda a terra;
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 – 6e assim proclama o céu sua justiça, * 
todos os povos podem ver a sua glória.

 – 7“Os que adoram as estátuas se envergonhem † 
e os que põem a sua glória nos seus ídolos; * 
aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!” 
= 8Sião escuta transbordante de alegria, † 
e exultam as cidades de Judá, * 
porque são justos, ó Senhor, vossos juízos!

 = 9Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, † 
muito acima do universo que criastes, * 
de muito superais todos os deuses. 
= 10O Senhor ama os que detestam a maldade, † 
ele protege seus fiéis e suas vidas, * 
e da mão dos pecadores os liberta.

 – 11Uma luz já se levanta para os justos, * 
e a alegria, para os retos corações. 
– 12Homens justos, alegrai-vos no Senhor, * 
celebrai e bendizei seu santo nome!

Ant. Deus é Rei! Exulte a terra de alegria! 

oração [da memória de Santo efrém]

 Ó Deus, infundi em nossos corações 
o Espírito que inspirou o diácono Efrém 
cantar os vossos mistérios  
e consagrar-se inteiramente  
ao vosso serviço.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo,  
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

ou a do dia:

 Ó Deus, fonte de todo o bem, 
atende ao nosso apelo  
e fazei-nos, por vossa inspiração,  
pensar o que é certo  
e realiza-lo com vossa ajuda. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo,  
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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Liturgia da paLavra

Primeira leitura  – 1Reis 18,20-39

SaLmo reSponSoriaL 15

 Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

acLamação ao evangeLho

 Aleluia, aleluia, aleluia.
 Fazei-me conhecer vossa estrada, 

Vossa verdade me oriente e me conduza.

Evangelho - Mateus 5,17-19. 

preceS

Bendito seja Deus, nosso Salvador, que prometeu permanecer conosco 
todos os dias até o fim do mundo. Dando-lhe graças, peçamos:

R. Ficai conosco, Senhor!

- Ficai conosco, Senhor, durante todo o dia, e que jamais se ponha em nossa 
vida o sol da vossa justiça.

Nós vos consagramos este dia como uma oferenda agradável, e nos compro-
metemos a praticar somente o bem.

Fazei, Senhor, que todo este dia transcorra como um dom da vossa luz, para 
que sejamos sal da terra e luz do mundo.

- Que a caridade do Espírito Santo inspire nossos corações e nossas pala-
vras, a fim de permanecermos sempre em vossa justiça e em vosso louvor.

[intenções livres)

Liturgia eucaríStica

Canto das oferendas

1. Bendito sejais, Senhor, 
pelos dons que apresentamos. 
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Bendito pelo pão! 
Bendito pelo vinho! 
Bendito sejais também, 
pela graça no caminho!

2. Bendito sejais, Senhor, 
pelos dons que apresentamos. 
Bendito pela fé! 
Bendito pela Igreja! 
Bendito sejais também,  
pela graça na peleja!

3. Bendito sejais, Senhor, 
pelos dons que apresentamos. 
Bendito pelo amor! 
Bendito pela vida! 
Bendito sejais, também, 
pelas nossas mãos unidas!

canto de comunhão

1. O Evangelho, a boa nova, 
foi Jesus Cristo que nos veio anunciar. 
Falou do reino, do compromisso, 
disse a verdade para o homem libertar.

 A tua vida, Senhor é nossa vida, 
tua missão é nossa missão. 
O Evangelho será nossa medida, 
e a nossa força será a comunhão:

2. Pelo batismo, fui convocado, 
a ser no mundo testemunha do Senhor. 
Sou mensageiro da boa nova, 
Deus me ilumina com o Espírito de amor.

3. Em nosso mundo, ouço clamores 
de muitos povos calejados pela dor. 
São os sem terras, os oprimidos, 
injustiçados como servo sofredor.

4. Este sistema que gera morte, 
tenho comigo, ai de mim se eu me calar. 
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A paz é fruto do compromisso, 
com a justiça que é capaz de transformar.

cântico de ZacariaS

[após a comunhão]

 Sirvamos ao Senhor em santidade 
enquanto perdurarem nossos dias.

oração

Ó Deus que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-
nos das más inclinações e orientando paro o bem a nossa vida. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém.

bênção 
 O Senhor esteja convosco. 

Ele está no meio de nós.

 Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. Amém. 



32

HORA MÉDIA
[quarta-feira 14h30]

 Vinde, ó Deus, em meu auxílio,
Socorrei-me, sem demora.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém. Aleluia.

hino 

 Vós que sois o imutável,
Deus fiel, Senhor da história,
Nasce e morre a luz do dia,
Revelando a vossa glória.

 Seja a tarde luminosa
Numa vida permanente.
E da santa morte o prêmio
Nos dê glória eternamente.

 Escutai-nos, ó Pai santo,
Pelo Cristo, nosso irmão,
Que convosco e o Espírito
Vive em plena comunhão.
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SaLmodia

Salmo 119(118),57-64 [VIII -Heth]
Ant. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos; 
escolhi por vossa lei guiar meus passos.

 – 57É esta a parte que escolhi por minha herança: * 
observar vossas palavras, ó Senhor! 
– 58De todo o coração eu vos suplico: * 
piedade para mim, que o prometestes!

 – 59Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos; * 
escolhi por vossa lei guiar meus passos. 
– 60Eu me apresso, sem perder um só instante, * 
em praticar todos os vossos mandamentos.

 – 61Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, * 
nem assim hei de esquecer a vossa lei. 
– 62Alta noite eu me levanto e vos dou graças * 
pelas vossas decisões leais e justas.

 – 63Sou amigo dos fiéis que vos respeitam * 
e daqueles que observam vossas leis. 
– 64Transborda em toda a terra o vosso amor; * 
ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade!

Ant. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos; 
escolhi por vossa lei guiar meus passos.

Salmo 55(54),2-12

Ant. O temor e o tremor me penetram; 
dignai-vos me ouvir, respondei-me!

 – 2Ó meu Deus, escutai minha prece, * 
não fujais desta minha oração! 
– 3Dignai-vos me ouvir, respondei-me: * 
a angústia me faz delirar!

 – 4Ao clamor do inimigo estremeço, * 
e ao grito dos ímpios eu tremo. 
–  Sobre mim muitos males derramam, * 
contra mim furiosos investem.
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 – 5Meu coração dentro em mim se angustia, * 
e os terrores da morte me abatem; 
– 6o temor e o tremor me penetram, * 
o pavor me envolve e deprime!

 = 7É por isso que eu digo na angústia: † 
“Quem me dera ter asas de pomba * 
e voar para achar um descanso! 
– 8Fugiria, então, para longe, * 
e me iria esconder no deserto.

 – 9Acharia depressa um refúgio * 
contra o vento, a procela, o tufão”. 
= 10Ó Senhor, confundi as más línguas; † 
dispersai-as, porque na cidade * 
só se vê violência e discórdia!

 – 11Dia e noite circundam seus muros, † 
12dentro dela há maldades e crimes, * 
a injustiça, a opressão moram nela! 
– Violência, imposturas e fraudes * 
já não deixam suas ruas e praças.

Ant. O temor e o tremor me penetram; 
dignai-vos me ouvir, respondei-me!

Salmo 55(54),2-13-15.17-24

Ant. 3 Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto, 
e o Senhor me haverá de salvar.

 – 13Se o inimigo viesse insultar-me, * 
poderia aceitar certamente; 
– se contra mim investisse o inimigo, * 
poderia, talvez, esconder-me.

 –14Mas és tu, companheiro e amigo, * 
tu, meu íntimo e meu familiar, 
–15com quem tive agradável convívio * 
com o povo, indo à casa de Deus!
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 –17Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto, * 
e o Senhor me haverá de salvar!

 –18Desde a tarde, à manhã, ao meio-dia, *

 faço ouvir meu lamento e gemido.

 –19O Senhor há de ouvir minha voz, * 
libertando a minh’alma na paz, 
– derrotando os meus agressores, * 
porque muitos estão contra mim!

 –20Deus me ouve e haverá de humilhá-los, * 
porque é Rei e Senhor desde sempre. 
– Para os ímpios não há conversão, * 
pois não temem a Deus, o Senhor.

 – 21Erguem a mão contra os próprios amigos, * 
violando os seus compromissos; 
– 22sua boca está cheia de unção, * 
mas o seu coração traz a guerra; 
– suas palavras mais brandas que o óleo, * 
na verdade, porém, são punhais.

 – 23Lança sobre o Senhor teus cuidados, * 
porque ele há de ser teu sustento, 
–  e jamais ele irá permitir * 
que o justo para sempre vacile!

 – 24Vós, porém, ó Senhor, os lançais * 
no abismo e na cova da morte. 
– Assassinos e homens de fraude * 
não verão a metade da vida. 
– Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário: * 
ponho em vós toda a minha esperança!

Ant. Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto, e o Senhor me haverá de salvar.
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Leitura breve 1Sm 16,7b

Não julgo segundo os critérios do homem: o homem vê as aparências, mas 
o Senhor olha o coração.

V. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, 
R. E conduzi-me no caminho para a vida!

oração

Senhor Jesus Cristo, que para salvar o gênero humano estendestes vossos 
braços na cruz, concedei que nossas ações vos agradem e manifestem ao 
mundo vossa obra redentora. Vós, que viveis e reinais para sempre.

Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus
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VÉSPERAS
[Quarta-feira - 18h30]

abertura

Vinde, ó Deus, em meu auxílio,
Socorrei-me, sem demora.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre. Amém. Aleluia.

Ou:

 – Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
– Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
As lutas deste dia, nossa louvação! (bis) 
– Toda humanidade, o Senhor chamou. (bis)
À festa do seu Reino ele convocou! (bis) 

hino

1. Cai a tarde, o sol se esconde; 
Suba, ó Deus, nosso louvor, 

 Pelo dia que termina, 
Dom do teu imenso amor. 
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2. Bendizemos o teu nome  
Pelos bens da criação,  
Pelo Espírito que habita  
Dentro em nosso coração. 

3. Toda luta deste dia  
Te entregamos, ó Senhor;  
Tudo seja, em tuas mãos,  
Oferenda de louvor. 

4. Como incenso perfumado,  
Suba a ti nossa oração,  
Ó Deus trino, hoje e sempre,  
Seja a nossa louvação!

SaLmodia

Salmo 62(61)

Ant. Aguardemos a bendita esperança 
e a vinda gloriosa do Senhor.

 – 2Só em Deus a minha alma tem repouso, * 
porque dele é que me vem a salvação! 
– 3Só ele é meu rochedo e salvação, * 
a fortaleza, onde encontro segurança!

 – 4Até quando atacareis um pobre homem, * 
todos juntos, procurando derrubá-lo, 
–  como a parede que começa a inclinar-se, * 
ou um muro que está prestes a cair?

 – 5Combinaram empurrar-me lá do alto, * 
e se comprazem em mentir e enganar; 
–  enquanto eles bendizem com os lábios; * 
no coração, bem lá do fundo, amaldiçoam.

 – 6Só em Deus a minha alma tem repouso, * 
porque dele é que me vem a salvação! 
– 7Só ele é meu rochedo e salvação, * 
a fortaleza, onde encontro segurança!
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 – 8A minha glória e salvação estão em Deus; * 
o meu refúgio e rocha firme é o Senhor! 
= 9Povo todo, esperai sempre no Senhor, † 
e abri diante dele o coração: * 
nosso Deus é um refúgio para nós!

 – 10Todo homem a um sopro se assemelha, * 
o filho do homem é mentira e ilusão; 
–  se subissem todos eles na balança, * 
pesariam até menos do que o vento:

 – 11Não confieis na opressão, na violência * 
nem vos gabeis de vossos roubos e enganos! 
– E se crescerem vossas posses e riquezas, * 
a elas não prendais o coração!

 = 12Uma palavra Deus falou, duas ouvi: † 
“O poder e a bondade a Deus pertencem, * 
pois pagais a cada um conforme as obras”.

Ant. Aguardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor.

Salmo 67(66)

Ant. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, 
e sua face resplandeça sobre

 – 2Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, * 
e sua face resplandeça sobre nós! 
– 3† Que na terra se conheça o seu caminho * 
e a sua salvação por entre os povos.

 R. – 4Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, * 
que todas as nações vos glorifiquem!

 – 5Exulte de alegria a terra inteira, * 
pois julgais o universo com justiça; 
–  os povos governais com retidão, * 
e guiais, em toda a terra, as nações.

 – 7A terra produziu sua colheita: * 
o Senhor e nosso Deus nos abençoa.
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 – 8Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, * 
e o respeitem os confins de toda a terra!

Ant. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, 
e sua face resplandeça sobre nós!

cântico – cf. cL 1,12-20

Ant. Em Cristo é que tudo foi criado, 
e é por ele que subsiste o universo.

 = 12Demos graças a Deus Pai onipotente, † 
que nos chama a partilhar, na sua luz, * 
da herança a seus santos reservada!

 (Glória a vós, primogênito dentre os mortos!)

 = 13Do império das trevas arrancou-nos † 
e transportou-nos para o reino de seu Filho, * 
para o reino de seu Filho bem-amado, 
– 14no qual nós encontramos redenção, * 
dos pecados remissão pelo seu sangue.

 – 15Do Deus, o Invisível, é a imagem, * 
o Primogênito de toda criatura; 
– 16porque nele é que tudo foi criado, † 
o que há nos céus e o que existe sobre a terra, * 
o visível e também o invisível.

 = Sejam Tronos e Poderes que há nos céus, † 
sejam eles Principados, Potestades: * 
por ele e para ele foram feitos. 
– 17Antes de toda criatura ele existe, * 
e é por ele que subsiste o universo.

 = 18Ele é a Cabeça da Igreja, que é seu Corpo, † 
é o princípio, o Primogênito entre os mortos, * 
a fim de ter em tudo a primazia. 
– 19Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude * 
habitasse no seu Cristo inteiramente.
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 – 20Aprouve-lhe também, por meio dele, * 
reconciliar consigo mesmo as criaturas, 
= pacificando pelo sangue de sua cruz † 
tudo aquilo que por ele foi criado, * 
o que há nos céus e o que existe sobre a terra.

 Ant. Em Cristo é que tudo foi criado, 
e é por ele que subsiste o universo.

Leitura breve -1pd 5,5b-7

Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus 
resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, 
humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, 
ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem 
cuida de vós.

reSponSório breve

 R. Protegei-nos, Senhor 
* Como a pupila dos olhos. 
R. Protegei-nos.

 V. Guardai-nos, defendei-nos, sob a vossa proteção. 
* Como a pupila. Glória ao Pai. R. Protegei-nos.

cântico de maria

 Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço, 
dispersai os soberbos e elevai os humildes.

preceS

Irmãos e irmãs caríssimos, exultemos em Deus nosso Salvador, cuja 
alegria é enriquecer-nos com seus dons; e peçamos com todo fervor:

Dai-nos, Senhor, a vossa graça e a vossa paz!

- Deus eterno, para quem mil anos são o dia de ontem que passou, lem-
brai-nos sempre que a vida é como a erva que de manhã floresce e à tarde 
fica seca.

- Alimentai o vosso povo com o maná, para que não passe fome, e dai-lhe 
a água viva para que nunca mais tenha sede.
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- Fazei que os vossos fiéis procurem e saboreiem as coisas do alto, e vos 
glorifiquem com o seu trabalho e o seu descanso.

- Concedei, Senhor, bom tempo às colheitas, para que a terra produza 
muito fruto.

 (intenções livres)

Dai aos que morreram contemplar a vossa face, e fazei-nos também parti-
cipar, um dia, da mesma felicidade.

Pai nosso...

oração

Ó Deus, vosso nome é santo e vossa misericórdia se celebra de geração em 
geração; atendei às súplicas do povo e concedei-lhe proclamar sempre a 
vossa grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

bênção 
 O Senhor esteja convosco. 

Ele está no meio de nós.

 Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

 Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus
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9 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA
LAUDES E EUCARISTIA

Memória São José de Anchieta.

abertura

 Abri os meus lábios, ó Senhor. 
E minha boca anunciará vosso louvor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre amém.

Ou: 

 – Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis) 
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)

 – Venham, adoremos a nosso Senhor. (bis) 
Hoje ele nos reúne em seu grande amor. (bis) 

 – Venham em seu nome, venham se alegrar: (bis) 
Ele é a nossa força, vamos aclamar. (bis) 

 – Desde muito tempo, desde Israel, (bis) 
Bom é lembrar seus feitos, seu amor fiel. (bis) 

 – Para quem caminha, ele reservou (bis) 
O mel que sai da rocha e o trigo em flor. (bis) 

 – Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 

 – Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Com todo o universo, a Deus louvação! (bis
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hino

1. Ó luz radiosa e multiforme,  
Brotada das águas do batismo  
E descida do céu,  
Nós te adoramos. 

2. Ó luz sideral e esplendorosa,  
No meio da nossa noite oculta  
De tristeza e de dor,  
Nós te adoramos. 

3. Ó luz matinal e jubilante,  
Qual fogo de amor sobre a distância  
De todos os mortais,  
Nós te adoramos.

4. Ó luz infinita e aconchegante,  
Cantada na paz do nosso encontro,  
No interior e ao redor,  
Nós te adoramos.

SaLmodia

Salmo 79(80)

Ant. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação!

 – 2Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. * 
Vós, que a José apascentais qual um rebanho! 
=  Vós, que sobre os querubins vos assentais, † 
aparecei cheio de glória e esplendor * 
3ante Efraim e Benjamim e Manassés!

 –  Despertai vosso poder, ó nosso Deus, * 
e vinde logo nos trazer a salvação!

 = 4Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos!
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 – 5Até quando, ó Senhor, vos irritais, * 
apesar da oração do vosso povo? 
– 6Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, * 
e a beber destes um pranto copioso. 
– 7Para os vizinhos somos causa de contenda, * 
de zombaria para os nossos inimigos.

 = 8Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos!

 – 9Arrancastes do Egito esta videira, * 
e expulsastes as nações para plantá-la; 
–10diante dela preparastes o terreno, * 
lançou raízes e encheu a terra inteira.

 – 11Os montes recobriu com sua sombra, * 
e os cedros do Senhor com os seus ramos; 
– 12até o mar se estenderam seus sarmentos, * 
até o rio os seus rebentos se espalharam.

 – 13Por que razão vós destruístes sua cerca, * 
para que todos os passantes a vindimem, 
–14o javali da mata virgem a devaste, * 
e os animais do descampado nela pastem?

 = 15Voltai-vos para nós, Deus do universo! † 
Olhai dos altos céus e observai. * 
Visitai a vossa vinha e protegei-a!

 – 16Foi a vossa mão direita que a plantou; * 
protegei-a, e ao rebento que firmastes! 
– 17E aqueles que a cortaram e a queimaram, *

 vão perecer ante o furor de vossa face.

 – 18Pousai a mão por sobre o vosso Protegido, * 
o filho do homem que escolhestes para vós! 
– 19E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! * 
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!
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 = 20Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, † 
e sobre nós iluminai a vossa face! * 
Se voltardes para nós, seremos salvos!

Ant. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, 
e vinde logo nos trazer a salvação!

cântico

Is 12,1-6

Ant. 2Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor!

 – 1Dou-vos graças, ó Senhor, porque, estando irritado, * 
acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. 
– 2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; * 
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação.

 – 3Com alegria bebereis no manancial da salvação, * 
4e direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, 
–  invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, * 
entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.

 – 5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, * 
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! 
– 6Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, * 
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!”

Ant. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor!

Salmo 80(81)

Ant. 3Exultai no Senhor, nossa força! †

 – 2Exultai no Senhor, nossa força, * 
† e ao Deus de Jacó aclamai! 
– 3Cantai salmos, tocai tamborim, * 
harpa e lira suaves tocai!

 – 4Na lua nova soai a trombeta, * 
na lua cheia, na festa solene! 
– 5Porque isto é costume em Jacó, * 
um preceito do Deus de Israel;
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 –  6uma lei que foi dada a José, * 
quando o povo saiu do Egito.

 = Eis que ouço uma voz que não conheço: † 
7“Aliviei as tuas costas de seu fardo, * 
cestos pesados eu tirei de tuas mãos.

 = 8Na angústia a mim clamaste, e te salvei, † 
de uma nuvem trovejante te falei, * 
e junto às águas de Meriba te provei.

 – 9Ouve, meu povo, porque vou te advertir! * 
Israel, ah! se quisesses me escutar: 
– 10Em teu meio não exista um deus estranho * 
nem adores a um deus desconhecido!

 = 11Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, † 
que da terra do Egito te arranquei. * 
Abre bem a tua boca e eu te sacio!

 - 12Mas meu povo não ouviu a minha voz, * 
Israel não quis saber de obedecer-me. 
–13Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos, * 
abandonei-os ao seu duro coração.

 –14Quem me dera que meu povo me escutasse! * 
Que Israel andasse sempre em meus caminhos! 
–15Seus inimigos, sem demora, humilharia * 
e voltaria minha mão contra o opressor.

 –16Os que odeiam o Senhor, o adulariam, * 
seria este seu destino para sempre; 
–17eu lhe daria de comer a flor do trigo, * 
e com o mel que sai da rocha o fartaria”.

Ant. Exultai no Senhor, nossa força!
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oração [da memória]

Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do Bem
-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao 
evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para 
vós nossos irmãos e irmãs no amor de Cristo. Por nosso senhor Jesus Cristo 
vosso filho na unidade do espírito Santo. Amém 

Leitura

Primeira leitura  – 1Rs 18,41-46 

SaLmo reSponSoriaL  65[64]4, 
 Ó, Senhor, que o povo vos louve em Sião!

acLamação ao evangeLho

 Aleluia, aleluia, aleluia! 
Eu vos dou novo preceito: 
Que uns aos outros vos ameis 
Como eu vos tenho amado.

evangeLho  – mt 5,20-26.

preceS

Bendigamos a Deus, nosso Pai, que protege os seus filhos e filhas e não des-
preza as suas súplicas; e peçamos-lhe humildemente:

R. Iluminai, ó Senhor, nossos caminhos!

- Nós vos damos graças, Senhor, porque nos iluminastes por meio de vosso 
Filho Jesus Cristo; concedei-nos a sua luz ao longo de todo este dia.

- Que a vossa Sabedoria hoje nos conduza, para que andemos sempre pelos 
caminhos de uma vida nova.

- Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor de vós, a 
fim de vos servirmos cada vez melhor na generosidade de coração.

- Dirigi e santificai nossos pensamentos, palavras e ações deste dia, e dai-nos 
um espírito dócil às vossas inspirações.



49

 (Intenções livres)

Liturgia eucaríStica

Canto de comunhão

1. Mistura de bondade, partilha e doação, 
que força inspiradora recebemos deste pão. 
Razão do seguimento, sentido da missão: 
fazer de Cristo a vida e da vida comunhão. 

 Eucaristia, paixão compromisso, 
sinal de unidade na diversidade de cada cultura. 
Eucaristia, solidariedade,  
sinal de unidade na diversidade de cada pessoa.

2. Riqueza concentrada, ganância, exploração, 
o mal em carne e osso destruindo a nação. 
Palavra feito carne, na mesa feito pão, 
o Verbo Eucaristia saciando a multidão.

3. Partilha de talentos, trabalho e oração, 
diálogo sincero sempre em comunicação. 
A fé criando laço, respeito em qualquer chão, 
é a vida missionária, sal e luz na multidão.

 Ou

 Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim não terá fome. 
Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crer não terá sede.

cântico de ZacariaS [apóS a comunhão]

Anunciai ao vosso povo a salvação 
e perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados!

oração

Ó Deus que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-
nos das más inclinações e orientando paro o bem a nossa vida. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém.
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bênção 

 O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós. 
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. Amém. 



51

ANEXO

cântico de ZacariaS (benedictuS)

Lc 1,68-79 – versão LH

 – 68Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *
que a seu povo visitou e libertou;
– 69e fez surgir um poderoso Salvador *
na casa de Davi, seu servidor,

 –70como falara pela boca de seus santos, *
os profetas desde os tempos mais antigos,
– 71para salvar-nos do poder dos inimigos *
e da mão de todos quantos nos odeiam.

 – 72Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *
recordando a sua santa Aliança
– 73e o juramento a Abraão, o nosso pai, *
de conceder-nos 74que, libertos do inimigo,

 = a ele nós sirvamos sem temor †
75em santidade e em justiça diante dele, *
enquanto perdurarem nossos dias.

 = 76Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †
pois irás andando à frente do Senhor *
para aplainar e preparar os seus caminhos,
– 77anunciando ao seu povo a salvação, *
que está na remissão de seus pecados;
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 – 78pela bondade e compaixão de Deus, * 
Sol nascente que nos veio visitar 
– 79lá do alto como luz resplandecente * 
a iluminar a quantos jazem entre as trevas 
= e na sombra da morte estão sentados † 
e para dirigir os nossos passos, * 
guiando-os no caminho da paz.

 – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

cântico de ZacariaS

(Lucas 1,68-79) – Versão ODC

1. Bendito o Deus de Israel,  
Que seu povo visitou  
E deu-nos libertação,  
Enviando um Salvador,  
Da casa do rei Davi,  
Seu ungido servidor. 

2. Cumpriu a voz dos profetas  
Desde os tempos mais antigos,  
Quis libertar o seu povo  
Do poder dos inimigos,  
Lembrando-se da aliança  
De Abraão e dos antigos. 

3. Fez a seu povo a promessa  
De viver na liberdade,  
Sem medos e sem pavores  
Dos que agem com maldade,  
E sempre a ele servir  
Na justiça e santidade. 

4. Menino, serás profeta  
Do Altíssimo Senhor  
Pra ir à frente aplainando 
Os caminhos do Senhor,  
Anunciando o perdão  
A um povo pecador. 
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5. É ele o Sol Oriente  
Que nos veio visitar.  
Da morte, da escuridão,  
Vem a todos libertar.  
A nós, seu povo remido,  
Para a paz faz caminhar. 

6. Ao nosso Pai demos glória  
E a Jesus louvor também.  
Louvor e glória, igualmente,  
Ao Espírito que vem.  
Que nosso louvor se estenda  
Hoje, agora e sempre. Amém!

cântico de maria (magnificat)

Lc 1,46-55 – versão LH

 –46A minha alma engrandece ao Senhor * 
47e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador;

 – 48porque olhou para humildade de sua serva, * 
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.

 – 49O Poderoso fez em mim maravilhas * 
e Santo é o seu nome!

 –50Seu amor para sempre se estende * 
sobre aqueles que o temem;

 – 51manifestou o poder de seu braço, * 
dispersou os soberbos;

 – 52derrubou os poderosos de seus tronos * 
e elevou os humildes;

 – 53saciou de bens os famintos, * 
despediu os ricos sem nada.

 – 54Acolheu Israel, seu servidor, * 
fiel ao seu amor,
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 – 55como havia prometido a nossos pais, * 
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.

 – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

cântico de maria

(Lucas 1,46-55) - versão ODC

 A minh’alma engrandece o Senhor,  
Meu coração muito se alegrou  
Em Deus, meu Salvador,  
Em Deus, meu Salvador! 

1. Minh’alma exalta o Senhor  
E o meu coração, vibrando, se alegra  
Em Deus que é meu Salvador,  
O Deus que minh’alma alegre celebra.

2. Ele voltou seu olhar  
Para a pequenez de sua servidora  
E todas as gerações  
Me proclamarão feliz e ditosa! 

3. Ele que é todo poder  
Me fez grandes coisas: santo é seu nome!  
Sua bondade se estende,  
De pais para filhos, sobre os que o temem! 

4. Ele agiu com braço forte  
E os cheios de orgulho ele dispersou!  
Botou abaixo os potentes;  
Humildes, pequenos, ele elevou! 

5. Ele enricou os famintos  
E os ricos, sem nada, embora mandou! 

 Ele a seu povo acudiu,  
De sua promessa aos pais se lembrou! 

6. Ele aliou-se a Abraão  
E a seus descendentes, sem fim, também!  
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Glória ao Pai por seu Filho,  
No Espírito Santo, pra sempre. Amém! 
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CANTOS

a nóS deScei

 A nós descei, Divina Luz! (bis)
Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus! (bis)

1. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai
Luminoso raio, luminoso raio!
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons
Luz dos corações, luz dos corações!
Grande defensor, em nós habitai
E nos confortai, e nos confortai!

2. Na fadiga, pouso; no ardor, brandura
E na dor, ternura, e na dor, ternura!
Ó Luz venturosa, divinais clarões
Encham os corações, encham os corações!
Sem um tal poder, em qualquer vivente
Nada há de inocente, nada há de inocente!

3. Lavai o impuro e regai o seco
Sarai o enfermo, sarai o enfermo!
Dobrai a dureza, aquecei o frio
Livrai do desvio, livrai do desvio!
Aos fiéis que oram, com vibrantes sons
Dai os sete dons, dai os sete dons!
Dai virtude e prêmio, e no fim dos dias
Eterna alegria, eterna alegria!
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tudo eStÁ interLigado

1. Tudo está interligado como se fôssemos um. 
Tudo está interligado nesta casa comum.

2. Firme, de pé, junto da cruz, estava Maria, mãe de Jesus.

3. Amazônia, ventre bendito, Terra Sagrada, ameríndia flor. 
Sustento da tua gente, das tuas matas, berço divino de amor.

4. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. 
Deus é amor, Ele afasta o medo.

5. Rios, águas, terras. Verdes, gentes, vidas. 
Ama, Amazônia. Sempre, sempre viva.

6. amaZÔnia é noSSo Lar

 Cheguei, cheguei, cheguei, agora vou cantar. 
No céu da Amazônia, a floresta é nosso lar.

1. Eu venho de longe, dizer bem de perto:  
não há mais deserto no meu coração. 
Eu vim para a mesa da Eucaristia  
trazendo alegria porque sou cristão.

2. Eu trago no peito a flor consagrada, 
colhida na estrada de Cristo Jesus. 
Pra ser renovada nas águas da fé 
daquele que é nossa fonte de luz.

3. Na mesa do pobre, que não falte o peixe, 
não falte a farinha do nosso pirão. 
Que as águas dos rios, sejam fontes de vida,  
que a nossa floresta não vire carvão.

7. Senhor Que SoiS o caminho

1. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.

 Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. (bis)

2. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
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 Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor!

3. Senhor, que sois a vida que renova mundo.

 Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor!

8. Limpando noSSaS ÁguaS

1. Desgoto a minha canoa/ das águas sujas do mundo/ pra dizer de 
coração: Perdão Senhor, perdão Senhor!

2. Pelos rios virando lama/ e o progresso que derrama/ tanta sujeira nos 
rios: Perdão Senhor, perdão Senhor!

3. Pelo fogo se alastrando/ em deserto transformando/ todo o dom da 
criação: Perdão Senhor, perdão Senhor!

4. Por ter sido indiferente/ não ter repartido o pão/ que sua graça aben-
çoou: Perdão Senhor, perdão Senhor!

5. Por hoje terá a certeza/ que feri a natureza/ com tanta poluição:  
Perdão Senhor, perdão Senhor! 
Solo: Senhor, tende piedade de nós! 
Ass.: Senhor, tende piedade de nós! 
Solo: Cristo, tende piedade de nós! 
Ass.: Cristo, tende piedade de nós! 
Solo: Senhor, tende piedade de nós! 
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!

9. gLória 

 Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por Ele amados. (bis)

 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus  Pai Todo-Poderoso. Nós vos louva-
mos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, 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 
estás à direita do pai, tende piedade de nós.
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 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo! 
Com o  Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. 
Amém! (5x)

10.guarda a paLavra

 Guarda a Palavra, guarda no coração. Que ela entre em tua alma e 
penetre os sentimentos. Busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

11. Que orvaLhe tua paLavra

 Que orvalhe Tua Palavra ó Senhor, o nosso coração quer escutar. Que 
em nós Tua Palavra de amor, no nosso ser morada encontrará.

 Envia teu Espírito, Senhor, teu povo assim te pede a cantar. O Reino de 
justiça, paz e amor, do chão da tua gente brotará.

12. Quem diSSe Que não SomoS nada

 Quem disse que não somos nada, que não temos nada para ofere-
cer. Repare nossas mãos abertas trazendo as ofertas do nosso viver.

1. A fé do povo da Amazônia, que busca um destino, um pedaço de chão. 
A luta do povo oprimido que abre caminho, transforma a nação. 
Ô, ô, recebe Senhor!

2. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. 
Palmares, canudos, cabanos, são lutas de ontem, e de hoje também. 

 Ô, ô, recebe Senhor!

3. Aqui trazemos a semente, sangue desta gente que fecunda o chão. 
Do grito de tantos lavradores, santos e operários em libertação.  
Ô, ô, recebe Senhor!

13.Santo

 Santo, santo, santo Senhor Deus do universo. (bis) 
O céu e a terra estão cheios de vossa glória. (bis) 
Hosana, hosana nas alturas. (bis)
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 Bendito o que vem! Bendito o que vem! 
Bendito o que vem em nome do Senhor! (bis)

 Hosana, hosana nas alturas! (bis)

14. é criSto Que aponta para a amaZÔnia

 É Cristo que aponta pra Amazônia. Lugar que brota a vida e a missão. 
O grito que ecoa é Boa Nova, é apelo que nos chama à conversão.

1. O grito da Amazônia sobe aos céus e chega ao coração do Criador. 
Da terra acumulada e agredida, de gente oprimida pela mão do opressor. 
É a vida ameaçada lá no campo, matando todo o sonho deste povo. 
É a vida mutilada na cidade apagando em nós o brilho novo.

2. É apelo de uma Igreja encarnada que sofre com o povo e a criação. 
E assume esta nova caminhada, plantando o Reino de libertação. 
A Igreja aqui armou a sua tenda, espaço de evangelização. 
Queremos a Amazônia ressurgida liberta da ganância e da opressão.

3. É o grito missionário que desperta, de um canto para o outro da nação. 
Doarmos também de nossa pobreza e abrir a nossa mente e o coração. 
Sentimos a presença de Maria, ó Mãe de Aparecida e Nazaré. 
Ó Mãe dos seringueiros e imigrantes, exemplo de esperança, amor e fé.

15. criSto aponta para a amaZÔnia

1. Ouve os clamores que sobem da vasta tua Amazônia, terra de densas 
florestas e povo irmão. Cultura, identidade, rica biodiversidade, tantas 
histórias se encontram por sobre este chão. Vamos pra missão.

 Cristo aponta para a Amazônia, novos caminhos pra missão. 
Tempos novos, nova esperança, nova evangelização, ô, ô, ô, ô, ô, 
ô, ô, ô, ô, ô, ô 

2. História de risos e dores dos filhos e filhas de Deus, da mata de longe e 
de perto são todos irmãos. Gente que aqui se encontrou, e novo povo 
formou, povo de Deus que caminha em verso e canção. Vamos pra 
missão.

3. Praias, rios, igarapés, campos, vilas e cidades, / a luz de Cristo por nova 
é o grande clarão. Vivendo o nosso batismo, guiados pelo Espírito, par-
tilhando tua Palavra, o vinho e o pão. Vamos pra missão.
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4. Cuidando da casa comum, para que nada falte a nenhum, de teus filhos 
que vivam libertos de toda opressão. Preservando a vida e a beleza, 
nós vivemos da natureza, plantando e cantando os louvores da criação. 
Vamos pra missão.

5. No coração da tua Igreja, a Amazônia pulsa e deseja, ser grito proféti-
co contra a exploração. O rosto amazônico é, da Igreja beleza da fé de 
quem crê e gera mundo novo, com oração e ação. Vamos pra missão.

16.noSSa vida é miSSão

1. Nesses campos, nessas matas, nesses lagos e igarapés. Nesses rios, pla-
naltos e serras, planícies e vales, vão anunciar. No lombo de um belo 
cavalo, de barco ou canoa, de remo, na proa, atender teu chamar.

 Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço fazendo 
da vida missão. Aqui nesta grande tapera da Igreja Amazônica sou 
mensageiro de um Deus que é irmão. (bis)

2. Jesus Cristo, nosso guia, anima o nosso caminhar; nos aponta o 
caminho certo e de braços abertos vem nos ensinar, que é preciso fazer 
opção pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar

3.  Somos filhos da Igreja do norte, missionários desta região. Formamos a 
comunidade nesta geografia que temos nas mãos. Aprendemos a ouvir 
a mensagem de um Deus que nos fala, na brisa, nas águas, nas flores, no 
chão.

17. Sínodo para a amaZÔnia

1. Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois, quando as águas 
subirem, eis o maior desafio que é viver. A colheita há de ser antes das 
águas revoltas, pois, quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o 
meu barco.

 Ribeirinhos guardiões, da nossa casa comum, Laudato Si’ é Fran-
cisco chamando um a um.

2. Igreja samaritana, Contra-cultura da grana, tantas feridas abertas, no 
seio da floresta e a ganância. Irmão Sol, irmã Lua, Irmão de todos os 
povos, É Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra.
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hino da cf-2007

1. Seja o verde o sinal da esperança 
Na Amazônia, rincão da aliança 
Sem os males que gera a cobiça; 
Com o Cristo que tudo renova, 
Haveremos de ver terra nova 
Nova terra onde reina a justiça!

 Rios, lagos, florestas e povos, 
Bendizei ao Senhor na canção! (bis) 
É canção que constrói tempos novos 
Nossa vida e missão neste chão! (bis) 

2. Os apelos de Deus pela vida 
Vêm na voz de Jesus que convida 
Ao convívio na diversidade. 
Pelo pobre que se há de acolher 
A Amazônia vai se converter 
Na Planície da fraternidade.

3. Amazônia, levamos ao mundo, 
O clamor que se faz tão profundo 
Por justiça, trabalho e pão, 
Pela vida que se manifesta, 
Pelos nossos irmãos da floresta 
Pela paz e evangelização.

4. Amazônia, Amazônia, este canto 
Nos ajude a enxugar todo pranto 
Deste solo tão forte e tão terno! 
E que a vida dos mártires seja 
Novo sopro de vida na Igreja 
E esperança de um mundo fraterno

caSa comum

 Tudo está interligado como se fôssemos um. 
Tudo está interligado nesta Casa Comum. 

1. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. 
O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. 
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2. O cuidado com o ser em gestação co´as crianças um amor especial. 
O cuidado com doentes e idosos pelos pobres, opção preferencial.

3. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. 
A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. 

4. O esforço contra o mal do consumismo a busca da verdade e do bem. 
Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além.

5. O diálogo na escola e na família entre povos, culturas, religiões. 
Os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão.

6. O cuidado pelo eu e pelo tu pela nossa ecologia integral. 
O cultivo do amor de São Francisco feito solidariedade universal.

Refrão

 Avancem para águas mais profundas e lancem suas redes pra pescar.
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