
RITOS INICIAIS

Nº 2150 - 21/02/2016              Ano C / Tempo da Quaresma / Roxo

2º DOMINGO DA QUARESMA

“Meus amigos, continuai firmes no Senhor.”

A. Irmãs e irmãos, continuando 
nossa caminhada no deserto, 
veremos o anúncio da glória de 
Jesus, na transfiguração. Mas, 
para alcançá-la, é preciso passar 
pela cruz. Nossa glória é a cruz. 
Iniciemos nossa celebração 
cantando:

1. CANTO DE ABERTURA
Ah, se o povo de Deus no Senhor cresse, / ah, se hoje 
atendesse sua voz! (bis)
1. Ah, se a gente atendesse sua voz!  / Vamos juntos 

fazer louvação, / neste templo, aclamar o Senhor, / o 
rochedo pra nós, salvação, / com alegria cantar seu 
louvor! / Com alegria cantar seu louvor!

2. Ah, se a gente atendesse sua voz! / Grande Deus sobre 
todos é Rei. / Fez a terra, as montanhas, o mar. / De 
alto a baixo, o que existe é seu. / Nosso Deus tem o 
mundo na mão! / Nosso Deus tem o mundo na mão!

3. Ah, se a gente atendesse sua voz! / De joelhos, em 
adoração, / na presença do Deus Criador, / o rebanho 
do seu coração. / Ele é nosso Deus e Pastor! / Ele é 
nosso Deus e Pastor!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai (pausa).

Eu canto a alegria, Senhor, / de ser perdoado no amor! (2x)
Solo: Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

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

4. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que nos mandastes ouvir o 
vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa 
palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos 
alegremos com a visão da vossa glória. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A. “Continuai firmes no Senhor” 
é o convite do apóstolo. Firmes 
no Deus que fez aliança com seu 
servo e uma promessa que nunca 
falhou. Ouçamos a Boa-Nova, 
que nos diz: “Este é meu Filho, 
o Escolhido”, mas que nos alerta: 
“Escutai o que ele diz”.

5. PRIMEIRA LEITURA (Gn 15,5-12.17-18)

Leitura do livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-
lhe: “Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz!” 
E acrescentou: “Assim será a tua descendência”. Abrão 
teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. 
E lhe disse: “Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos 
Caldeus, para te dar em possessão esta terra”. Abrão lhe 
perguntou: “Senhor Deus, como poderei saber que vou 
possuí-la?” E o Senhor lhe disse: “Traze-me uma novilha 
de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de 
três anos, além de uma rola e de uma pombinha”. Abrão 
trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as 
aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. 
Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas 
Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um 
sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande 

LITURGIA DA PALAVRA



e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, 
apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, 
que passaram por entre os animais divididos. Naquele 
dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: “Aos teus 
descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o 
grande rio, o Eufrates”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL / 26 (27)
O Senhor é minha luz e salvação.
•	 O	Senhor	é	minha	luz	e	salvação;	/	de	quem	eu	terei	

medo?	/	O	Senhor	é	a	proteção	da	minha	vida;/	perante	
quem eu tremerei?

•	 Ó	Senhor,	 ouvi	 a	 voz	do	meu	apelo,	 /	 atendei	 por	
compaixão! / Meu coração fala convosco confiante,/ 
é vossa face que eu procuro.

•	 Não	 afasteis	 em	vossa	 ira	 o	 vosso	 servo,	 /	 sois	 vós	
o meu auxílio! / Não me esqueçais nem me deixeis 
abandonado, / meu Deus e Salvador!

•	 Sei	que	a	bondade	do	Senhor	eu	hei	de	ver	/	na	terra	
dos viventes. / Espera no Senhor e tem coragem,/ 
espera no Senhor!

7. SEGUNDA LEITURA (Fl 3,17–4 ,1)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de 
acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas 
vezes e agora o repito, chorando: há muitos por aí que se 
comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles 
é a perdição, o deus deles é o estômago, a glória deles 
está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. 
Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos 
o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará 
o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu 
corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas 
as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos 
quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus 
amigos, continuai firmes no Senhor.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, ó Cristo Rei, / Rei da eterna glória, Rei da 
eterna glória!
De uma nuvem brilhante falou Deus, o Pai: / O meu Filho 
querido, ó povo, escutai!

9. EVANGELHO (Lc 9,28b-36)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João 
e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto 
rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa 
ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens 
estavam conversando com Jesus: eram Moisés e Elias. 
Eles apareceram revestidos de glória e conversavam 
sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam com muito sono. 
Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois 

homens que estavam com ele. E quando estes homens 
se iam afastando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, é bom 
estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, 
outra para Moisés e outra para Elias”. Pedro não sabia 
o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando 
apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. 
Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro 
da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: 
“Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!” 
Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. 
Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não 
contaram a ninguém nada do que tinham visto.
Palavra da Salvação.      
T. Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ

11. PRECES DA COMUNIDADE
S. Ao Deus de amor e bondade, que outrora deu ao povo 
terra onde corre leite e mel e que hoje nos dá a salvação, 
apresentemos nossa oração confiante:

L. Senhor, acompanhai vossa Igreja na missão de 
anunciar	o	projeto	de	amor	de	vosso	Filho;	para	que	
não deixemos de ver nos pobres, nos sofredores e nos 
refugiados a face do Cristo, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, fazei-nos disponíveis para o vosso serviço, a 
exemplo	de	Abraão;	que	nunca	desviemos	da	cruz	que	
Jesus	 nos	 propõe	 como	caminho	para	 a	 glória;	 e	 que	
brilhe sempre em nós a luz deste Ano da Misericórdia, 
nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que a Campanha da Fraternidade Ecumênica 
deste ano transforme nossas ações, tanto para a unidade 
como para o cuidado com a Terra que criastes para nós. 
Isto vos pedimos rezando juntos:
T. Deus da vida, da justiça e do amor, tu fizeste com 
ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e 
povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade 
ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um 
mundo sustentável e justo para todos, no seguimento 
de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção 
pelos pobres.

(Preces da comunidade)
S. Deus de infinita misericórdia, que guiastes vosso povo 
para a terra prometida e que anunciastes aos apóstolos 
a ressurreição de vosso Filho, atendei a prece do povo 
aqui reunido e fortalecei-nos na caminhada da vida. 
P.C.N.S.
T. Amém!

A. O pão e o vinho que ofertamos 
ao Pai são os frutos da terra, a Casa 
Comum, e do trabalho do homem. 
Apresentemos ao Senhor nossos 
dons e nossa vida, cantando:

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Todo povo sofredor / o seu pranto esquecerá, / :pois o 
que plantou na dor, / na alegria colherá.: (2x)

LITURGIA EUCARÍSTICA



1. Retornar do cativeiro, / fez-se sonho verdadeiro, / 
sonho de libertação. / Ao voltarem os exilados, / Deus 
trazendo os deportados, / libertados pra Sião!

2. Nós ficamos tão felizes, / nossa boca foi sorrisos, / 
nossos lábios só canções! / Nós vibramos de alegria: 
/ “o Senhor fez maravilhas”, / publicaram as nações!

3. Ó Senhor, Deus poderoso, / não esqueçais o vosso povo 
/ a sofrer na escravidão. / Nos livrai do cativeiro, / qual 
/ chuvada de janeiro / alagando o sertão.

4. Semeando na agonia, / espalhando cada dia / a semente 
do amanhã, / a colheita é uma alegria, / muito canto 
e euforia: / é fartura, é Canaã.

13. 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. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados 
e nos santifiquem inteiramente, para celebrarmos a 
Páscoa. P.C.N.S.
T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PREFÁCIO DO 2º DOMINGO DA QUARESMA
(A transfiguração do Senhor.)
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.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.  
Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes 
mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor.  E com 
o testemunho da Lei e dos Profetas, simbolizados em Moisés 
e Elias, nos ensina que, pela Paixão e Cruz, chegará à glória 
da ressurreição.  E, enquanto esperamos a realização plena 
de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos 
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo 
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, 
deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos 
e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram 
na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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.

15. RITO DA COMUNHÃO
A. “Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!” 

16. CANTO DE COMUNHÃO
Feliz o homem que da culpa é absolvido / e convidado 
para a ceia do Senhor! / :No lar paterno, com o Cristo é 
revestido, / da veste nova que seu Pai lhe preparou.: (2x)
1. Feliz o homem cuja falta é perdoada, / que foi no 

sangue do Senhor purificado!
2. Feliz o homem que caminha na verdade, / em cuja 

alma não há mais duplicidade!
3. Feliz o povo que confessa seu pecado, / porque será 

pelo Senhor purificado!
4. Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor / e seus 

caminhos vai trilhando com amor!
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LEITURAS DA SEMANA

2ª	feira:	1Pd	5,1-4;	Sl	22(23);	Mt	16,13-19.
3ª	feira:	Is	1,10.16-20;	Sl	49(50);	Mt	23,1-2.
4ª	feira:	Jr	18,18-20;	Sl	30(31);	Mt	20,17-28.
5ª	feira:	Jr	17,5-10;	Sl	1;	Lc	16,19-31.
6ª	feira:	Gn	37,3-4.12-13a.17b-28;	Sl	104(105);	Mt	21,33-43.45-46.
Sábado:	Mq	7,14-15.18-20;	Sl	102(103);	Lc	15,1-3.11-32.
3º	DQ:	Ex	3,1-8a.13-15;	Sl	102(103);	1Cor	10,1-6.10-12;	Lc	13,1-9.

5. Feliz aquele que confia em seu nome: / seu coração 
não sentirá, jamais, a fome!

6. Quem se confia ao Senhor, sinceramente, / é envolvido 
pela graça, inteiramente!

7. Felizes todos os de reto coração! / Louvai a Deus, 
porque ele é graça e compaixão!

8. Misericórdia e bondade é o Senhor! / Povo remido, 
cantai hoje seu louvor!

17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Nós comungamos, Senhor Deus, no 
mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos 
graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar 
das coisas do céu. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Jesus, transfigurado, é nossa 
luz. Somos convidados a levar 
essa luz a todos as pessoas, sem 
nos esquecermos de sua cruz, que 
também é nossa. O Senhor está 
conosco! Sua promessa não falha! 
Permaneçamos firmes na fé!

RITOS FINAIS

Primeira parte
As escolhas das atitudes para a preservação 
da vida no planeta Terra devem ser 
orientadas por critérios coerentes com 
o propósito de mais justiça e paz. Tais 
escolhas devem contribuir para a superação 
das desigualdades e das agressões à 
criação. Por isso, hoje, as preocupações 
e consequentes ações no âmbito do 
saneamento passam a incorporar não só 
questões de ordem sanitária, mas também 
de justiça social e ambiental. É, portanto, 
necessário e urgente que as ações para a 
preservação ambiental busquem também 
construir a justiça, principalmente para os 
pequenos e pobres.
Estudos estimam que morre uma criança a 
cada 3 minutos por não ter acesso a água 
potável, por falta de redes de esgoto e por 
falta de higiene. Crianças com diarreia 
comem menos e são menos capazes de 
absorver os nutrientes dos alimentos, o que 
as torna ainda mais suscetíveis a doenças 
relacionadas com bactérias. O problema 
se agrava, pois as crianças mais vulneráveis 
à diarreia aguda também não têm acesso 
a serviços de saúde capazes de salvá-las. 
Ampliando a questão da saúde para todas 
as faixas etárias, em 2013, segundo o 
Ministério da Saúde (DATASUS), foram 
notificadas mais de 340 mil internações por 
infecções gastrointestinais no país. Se 100% 
da população tivessem acesso à coleta de 
esgotos sanitários haveria uma redução em 
termos absolutos de 74,6 mil internações.

Os últimos dados do SNIS (Sistema 
Nac iona l  de  In fo rmações  sob re 
Saneamento Básico – base 2013) mostram 
que pouco mais de 82% da população 
brasileira têm acesso à água tratada. Mais 
de 100 milhões de pessoas no país ainda 
não possuem coleta de esgotos e apenas 
39% desses esgotos são tratados, sendo 
despejados diariamente o equivalente a 
mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto 
sem tratamento na natureza.
Alguns dados mundiais sobre o saneamento:
– No mundo, um bilhão de pessoas fazem 
suas necessidades a céu aberto.
– Mais de 4.000 crianças morrem por ano 
por falta de acesso à água potável e ao 
saneamento básico.
– Na América Latina, as pessoas têm mais 
acessos aos celulares que aos banheiros.
– 120 milhões de latino-americanos não 
têm acesso aos banheiros.
Alguns dados do Brasil sobre saneamento:
– O Brasil está entre os 20 países do mundo 
nos quais as pessoas têm menos acesso 
aos banheiros.
– Cada brasileiro gera em média 1 quilo 
de resíduos sólidos diariamente. Só a 
cidade de São Paulo gera entre 12 a 14 
mil toneladas diárias de resíduos sólidos.
– As 13 maiores cidades do país são 
responsáveis por 31,9% de todos os 
resíduos sólidos no ambiente urbano 
brasileiro.
Para onde vão todos esses resíduos?

Segundo a Pesquisa Nacional  de 
Saneamento Básico 2008 do IBGE, 
divulgada em 2010:
– 50,8% foram levados para os lixões, 
local para depósito do lixo bruto, sobre o 
terreno, sem qualquer cuidado ou técnica 
especial.
– 21,5% são levados para aterros 
controlados, local utilizado para despejo 
do lixo bruto coletado, com cuidado de, 
diariamente, após a jornada de trabalho, 
cobrir os resíduos com uma camada de 
terra, de modo a não causar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança, bem 
como minimizar os impactos ambientais.
– 27,7% são levados para aterros sanitários, 
local monitorado em conformidade com a 
legislação ambiental, de modo a que nem 
os resíduos nem seus efluentes líquidos e 
gasosos venham a causar danos à saúde 
pública ou ao meio ambiente.
Um dado alarmante é que a América do 
Norte e a Europa mandam seus resíduos 
sólidos para a África e, infelizmente, 
também para o Brasil. Em 2009 e 2010 
portos brasileiros receberam cargas 
de resíduos (LIXO) domiciliares e 
hospitalares. Focando apenas no Brasil, 
os lixões e aterros sem controle localizam-
se próximos ou em áreas de residência 
de populações pobres, nas quais os 
habitantes são obrigados a conviver com 
a sujeira gerada pelos demais moradores, 
resultando em injustiça ambiental.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano – Bênção do Tempo da Quaresma, n.4a)

19. CANTO (Hino da CFE 2016)

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável / da conversão, 
que	te	faz	mais	feliz;	/	da	construção	de	um	mundo	
sustentável, / “Casa Comum” é teu Senhor quem 
diz:

Quero ver, como fonte o direito a brotar, / a gestar 
tempo novo; e a justiça, / qual rio em seu leito, dar 
mais vida pra vida do povo.
2. Eu te carrego sobre as minhas asas, / te fiz a terra 

com	mãos	de	ternura;	/	vem,	povo	meu,	cuidar	da	
nossa casa! / eu sonho verde, o ar, a água pura.

3. Te dei um mundo de beleza e cores, / tu me devolves 
esgoto	 e	 fumaça;	 /	 criei	 sementes	 de	 remédio	 e	
flores;	/	semeias	lixo	pelas	tuas	praças.

4.	Justiça	e	paz,	saúde	e	amor	têm	pressa;	/	mas,	não	
te esqueças, há uma condição: / o saneamento de 
um lugar começa / por sanear o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluído / sentar-se à mesa 
da	fraternidade;	/	governo	e	povo	trabalhando	unidos	
/ na construção da nova sociedade.
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