
3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos 
a conversão do coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa). 

Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de nós. (2x)
Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores e humilhados.
Piedade, piedade, piedade de nós. (2x)
Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que 
nos perdoa.
Piedade, piedade, piedade de nós. (2x)

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR                                           
T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-
poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós 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 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
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei 
ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o 
que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos o Cristo, que fala por 
meio das Escrituras e nos associa à 
família de Deus. A Palavra proclamada 
nos ajude a discernir qual é a vontade 
do Pai a nosso respeito. 

6. PRIMEIRA LEITURA  (Gn 3,9-15)

Leitura do Livro do Gênesis.
Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o 
Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” E 
ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim e fiquei com 
medo, porque estava nu; e me escondi”. Disse-lhe o 
Senhor Deus: “E quem te disse que estavas nu? Então 
comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?” Adão 
disse: “A mulher que tu me deste por companheira, foi 
ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi”. Disse o 
Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste isso?” E a mulher 

RITOS INICIAIS

10º DOMINGO DO TEMPO COMUM

MÊS DO DÍZIMO

“Aquele que faz a vontade de Deus, esse 
é meu irmão, minha irmã e minha mãe.”

A. Neste domingo do Tempo Comum, 
recordamos a vida pública de Jesus. 
É tempo do anúncio da Palavra e do 
ensino da fé. Um grande ensino é que 
todos os que fazem a vontade do Pai são 
membros da família de Jesus e constituem 
a natureza da Igreja. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. Não sei se descobriste a encantadora luz, / no olhar 

da mãe feliz que embala o novo ser. / Nos braços leva 
alguém, / em forma de outro eu; / vivendo agora em 
dois, se sente renascer.

A mãe será capaz de se esquecer, / ou deixar de amar 
algum dos filhos que gerou? / E se existir acaso tal 
mulher, / Deus se lembrará de nós em seu amor.
2. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus; / tomou 

seu povo ao colo; quis nos atrair. / Até a ingratidão 
/ inflama seu amor; / um Deus apaixonado busca a 
mim e a ti!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. 
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”. Então o 
Senhor Deus disse à serpente: “Porque fizeste isso, serás 
maldita entre todos os animais domésticos e todos os 
animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás 
pó todos os dias da tua vida! Porei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá 
a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 129 (130)
No Senhor toda a graça e redenção!
• Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, / escutai a 

minha voz! / Vossos ouvidos estejam bem atentos / ao 
clamor da minha prece!

• Se levardes em conta as nossas faltas, / quem haverá 
de subsistir? / Mas em vós se encontra o perdão, / eu 
vos temo e em vós espero.

• No Senhor ponho a minha esperança, / espero em sua 
palavra. / A minh’alma espera no Senhor / mais que o 
vigia pela aurora.

• Espere Israel pelo Senhor, / mais que o vigia pela 
aurora! / Pois no Senhor se encontra toda a graça / e 
copiosa redenção. / Ele vem libertar Israel / de toda a 
sua culpa. 

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 4,13-18-5,1)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme 
o que está escrito: “Eu creio e, por isso, falei”, nós também 
cremos e, por isso, falamos, certos de que aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com 
Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. 
E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância 
da graça em um número maior de pessoas faça crescer 
a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não 
desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai 
arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se 
renovando, dia a dia. Com efeito, o volume insignificante 
de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma 
glória eterna e incomensurável. E isso acontece, porque 
voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não 
para as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o 
que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda 
em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos 
dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos 
humanas, mas que é eterna.   
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Quem é minha mãe, e quem são os meus irmãos? / Quem 
a vontade de Deus Pai põe-se a cumprir. / :É meu irmão, 
minha irmã e minha mãe!: (bis)

10. EVANGELHO (Mc 3, 20-35)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus 
discípulos. E de novo se reuniu tanta gente, que eles 
nem podiam comer. Quando souberam disso, os 
parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam 

que estavam fora de si. Os mestres da Lei, que tinham 
vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por 
Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava 
os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em 
parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? 
Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá 
manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela 
não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra 
si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será 
destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem 
forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só 
depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, 
tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como 
qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será 
culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso, porque 
diziam: “Ele está possuído por um espírito mau.” Nisso 
chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de 
fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada 
ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos 
estão lá fora à tua procura”. Ele respondeu: “Quem é 
minha mãe e quem são meus irmãos?” E, olhando para 
os que estavam sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão 
minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, 
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. 
Palavra da Salvação.             
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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 Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na 
vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Elevemos nossas preces ao Pai, suplicando que nos 
transforme em fiéis discípulos de Cristo e autênticos 
anunciadores da Palavra de Deus, para sermos membros 
vivos da família de Jesus e representantes do amor que 
pulsa no Sagrado Coração do Filho de Deus:

L. Senhor, pela Igreja, para que conduza toda a 
humanidade ao Coração de Jesus, nós vos pedimos:
T. Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!
L. Senhor, convertei os governantes para que governem 
com retidão, nós vos pedimos:
T. Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!
L. Senhor, infundi em nossas comunidades o amor 
que liberta e consolida a comunhão, abençoai nossas 
pastorais, em especial a pastoral do dízimo e a todos os 
dizimistas de nossas paróquias, nós vos pedimos:
T. Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!

(Preces da comunidade)
S. Lembrando-nos com carinho e gratidão de todos os 
cristãos dizimistas, que buscam fazer a vontade de Deus, 
concluamos nossas preces rezando:
T. Pai de misericórdia, quando vemos Jesus, o Filho bem-
amado, pregado no alto da cruz, ficamos tocados diante 
da oferta das ofertas. A oferta que salva a todos de tudo. A 



amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, 
Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que Ele 
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé 
e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco, 
o nosso bispo Nelson, com todos os bispos, presbíteros 
e diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações 
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja 
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que 
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos 
e Mártires e todos os Santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre. T. Amém.

oferta mais preciosa do coração do Pai: o Filho. Desta oferta 
brotam os dons do Espírito Santo: a sabedoria, a força e o 
discernimento no caminho para o coração do Pai. Por isso, 
fazemos nossa oferta do dízimo, exercitando o nosso coração 
para a solidariedade, que cura o egoísmo; para a partilha, 
que equilibra a vida no mundo; para a generosidade, que 
gera benção e fecundidade. Oferecemos, ó Pai, de todo o 
coração, tudo que podemos, por amor. Amém!

A. Fomos convidados para a mesa 
da Palavra. Somos agora convidados 
para a mesa da Eucaristia, para 
nos alimentarmos com o Corpo de 
Cristo, Pão partido para um mundo 
livre e mais fraterno.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir: / um sonho 
tão normal. / Dissipei meus bens, o coração também, no 
fim, / meu mundo era irreal.

Confiei no teu amor e voltei. / Sim, aqui é meu lugar. / Eu 
gastei teus bens, ó Pai, e te dou / este pranto em minhas mãos.
2. Mil amigos conheci, disseram adeus. / Caiu a solidão em 

mim. / Um patrão cruel levou-me a refletir: / meu pai não 
trata um servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, / morreu no abraço 
o mal que eu fiz. / Festa, roupa nova, o anel, sandália aos 
pés, / voltei à vida, sou feliz.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

S. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir 
e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja 
agradável e nos faça crescer na caridade. P.C.N.S. 
T. Amém.

15.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D                              
Prefácio: Jesus que passa fazendo o bem.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, 
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como 
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
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A. Jesus anuncia uma palavra nova, uma 
palavra de autoridade, uma Palavra que 
está a serviço da vida. Jesus veio para que 
os homens tenham vida e a tenham em 
abundância. Ao partirmos para nossas casas, 
transformemos as palavras do Evangelho em 
ações concretas de liberdade, que faz erguer 
a esperança e o sorriso no rosto do próximo.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO

1. Se um dia caíres no caminho, / não digas nunca a teu 
pobre coração: / És mau, és traidor, ingrato e desleal. / 
Nem olhes mais para o céu, não tens perdão!

Rancor destrói um coração que errou. / Melhor usar de 
mansidão e amor.

2. Corrige teu coração ferido, / dizendo: amigo, coragem, 
vamos lá! / Tentemos outra vez, chegar até o fim. / E Deus 
é bom, Ele vai nos ajudar!

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece 
em Deus, e Deus nele.
17. CANTO DE COMUNHÃO
Procuro abrigo nos corações, / de porta em porta desejo 
entrar. / :Se alguém me acolhe com gratidão, / faremos 
juntos a refeição.: (2x)
1. Eu nasci pra caminhar assim, / dia e noite, vou até o fim. / 

O meu rosto o forte sol queimou, / meu cabelo o orvalho 
já molhou. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

2. Vou batendo até alguém abrir. / Não descanso: o amor me 
faz seguir. / É feliz quem ouve a minha voz / e abre a porta; 
entro bem veloz. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

3. Junto à mesa vou sentar depois / e faremos refeição, nós 
dois. / Sentirá seu coração arder; / e esta chama tenho que 
acender. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

4. Aqui dentro o amor nos entretém; / e lá fora, o dia eterno 
vem. / Finalmente nós seremos um / e teremos tudo em 
comum. / Eu cumpro a ordem do meu coração.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações 
e orientando para o bem a nossa vida. P.C.N.S. T. Amém.   

RITOS FINAIS

A inspiração com que cada um vê 
ou percebe o dízimo vai atribuir-lhe um 
significado. Assim, ouve-se que é gesto 
de amor, de agradecimento, expressão 
de fé, de solidariedade, de fraternidade, 
retribuição aos dons e bênçãos de Deus, 
manifestação de responsabilidade para 
com a Igreja e o plano de Deus, e outros 
inúmeros qualificativos que buscam 
defini-lo.

De fato, o dízimo assume diferentes 
expressões em razão do que o motiva 
(por que o oferto?) ou de sua destinação 
(para que o oferto?). Mas uma palavra 
resume todas as suas possíveis definições: 
AMOR. Num primeiro momento, devo 
reconhecer, pelos dons gratuitos que 
recebo de Deus – a começar pela 
vida, pela saúde, pela inteligência - o 
imenso AMOR que Ele tem por mim. 
Depois, manifesto de forma objetiva 
minha gratidão, retribuindo a Ele este 
sentimento em gesto concreto de AMOR 
através dos meus irmãos.

O homem do campo, com muita 
facilidade, vê a ação de Deus, a 
colaboração, a parceria de Deus em seu 
trabalho. É a terra, o sol, a chuva, que, 

no tempo e na quantidade certa, fazem 
brotar a semente, desenvolver a planta, 
gerar o fruto. E reconhecendo a eficácia 
dessa parceria, à época da colheita, 
como retratado no Antigo Testamento, 
oferta a Deus o dízimo, a décima parte 
de tudo o que produz.

Hoje, a maioria de nós está confinada 
em grandes centros urbanos. Nosso 
campo são as fábricas, os escritórios, as 
lojas de comércio. A semente é nossa 
vida, é nossa saúde, nossa inteligência, 
dons de Deus que colocamos a serviço. 
Nossa colheita, fruto de nosso trabalho, 
é o salário que recebemos no final de 
cada mês, ou aquilo que recebermos 
por qualquer trabalho, seja a que título 
for, em que empreguemos aqueles dons.

Então, testemunhando a gratidão 
a Deus e manifestando nosso amor à 
Igreja e aos irmãos, também ofertamos 
nosso dízimo. O dízimo é, pois, uma 
retribuição que fazemos a Deus de parte 
do que gratuitamente d’Ele recebemos, 
um pouco de nós mesmos; e o fazemos 
através da Igreja, para que ela possa 
cumprir a missão da qual Jesus a 
incumbiu.

O QUE É A PASTORAL DO DÍZIMO?

Dízimo é o gesto de gratidão a 
Deus do que somos e temos. Foi a 
forma que Abraão encontrou para 
agradecer, devolvendo a Deus parte dos 
bens conquistados, não porque Deus 
precisasse, mas por gratidão ao Senhor, 
a quem tudo pertence. Depois deste 
primeiro gesto de Abraão encontramos 
várias citações na Bíblia, que apontam 
para a importância ao dízimo (Mc 
12,13-17; 1Cor 16,1-2; Lc 4, 18-19; 
2Cor 8-9; Lv 27.32-34; Ml, 11-12; Sl 
24,1; At 28,35; Lc 6, 33; Fl 4, 19; etc).

Em 1967 os Bispos do Brasil refletiram 
sobre o ser católico e sua missão da 
Igreja. E para que a Igreja possa continuar 
sua missão de evangelizar, os leigos 
deverão exercer seu protagonismo. A 
conscientização do dízimo ocupa lugar 
de destaque enquanto instrumento da 
ação evangelizadora. Em 1974, na 
16ª Assembleia dos Bispos do Brasil, 
foi criada a partir de então a Pastoral 
do Dízimo, com o objetivo de dar 
continuidade ao plano de ação da Igreja.
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LEITURAS DA SEMANA

2a feira: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34); Mt 5,1-12.
3a feira: 2Cor 1,18-22; Sl 118(119); Mt 5,13-16.
4a feira: 2Cor 3,4-11; Sl 98(99); Mt 5,17-19.
5a feira: At 11,21b-26;13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13.
6a feira: Os 11,1.3-4.8c-9; Cânt. Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Jo 19,31-37.
Sábado: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-8; Lc 2,41-51.
11º DTC: Ez 17, 22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4, 26-34.


