Ano A / Tempo Pascal / Branco
ANO VOCACIONAL DIOCESANO
3º DOMINGO DA PÁSCOA

Ano 41 - Nº 2410 - 26/04/2020
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR [H. - Fasc. I - pg. 70 - CD fx. 33]

RITOS INICIAIS
A. Queridos irmãos e irmãs em
Cristo Jesus, que alegria estarmos
reunidos na casa do Pai, neste
tempo de graça e gratidão a
Deus, pela Páscoa de Nosso
Senhor. A ressurreição de Cristo
nos dá a certeza da salvação e
a esperança em alcançarmos
a vida eterna. Com o coração
ardente de amor ao Ressuscitado,
iniciemos esta liturgia, cantando.

1. CANTO DE ABERTURA

1. Por sua morte, a morte viu o fim. / Do sangue
derramado a vida renasceu! / Seu pé ferido nova
estrada abriu / e neste Homem, o homem, enfim,
se descobriu.
Meu coração me diz: “o amor me amou / e se entregou
por mim! Jesus ressuscitou! / Passou a escuridão, o sol
nasceu, / a vida triunfou: Jesus ressuscitou!”
2. “Jesus me amou e se entregou por mim”, / os
homens todos podem o mesmo repetir. / Não
temeremos mais a morte e a dor. / O coração
humano em Cristo descansou.

2. SAUDAÇÃO

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

3. ATO PENITENCIAL

S. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento, para sermos menos indignos de
nos aproximar da mesa do Senhor (pausa).
S. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova
Aliança, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no
templo santo de Deus, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos
no reino dos céus, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória a
Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por Ele amados. / Nós
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos
graças por vossa imensa glória.
Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória a
Deus nas alturas!
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo- poderoso,
/ Senhor Filho único, Jesus Cristo, / Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória a
Deus nas alturas!
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 sentado à direita do Pai,
/ tende piedade de nós, / porque 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.
Todos: Glória a Deus nas alturas!

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que o vosso povo
sempre exulte pela sua renovação espiritual,
para que, tendo recuperado agora com alegria a
condição de filhos de Deus, espere com plena
confiança o dia da ressurreição. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos com atenção a Palavra
que nos dá vida, nos encoraja e
abre os nossos olhos para os sinais
que nos conduzem ao caminho da
verdade. Assim como os discípulos,
deixemos que os nossos corações
sintam o ardor do amor daquele
que deu a vida por cada um de nós.

6. PRIMEIRA LEITURA (At 2,14.22-33)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os
onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
“Homens de Israel, escutai estas palavras: Jesus de
Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto
de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus
realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o
sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou
que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e
vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus
ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da
morte, porque não era possível que ela o dominasse.
Pois Davi dele diz: ‘Eu via sempre o Senhor diante de
mim, pois está à minha direita para eu não vacilar.

Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha
língua e até minha carne repousará na esperança.
Porque não deixarás minha alma na região dos mortos
nem permitirás que teu Santo experimente corrupção.
Deste-me a conhecer os caminhos da vida e a tua
presença me encherá de alegria’. Irmãos, seja-me
permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi
morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre nós
até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara
solenemente que um de seus descendentes ocuparia o
trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu
e anunciou com as palavras: ‘Ele não foi abandonado
na região dos mortos e sua carne não conheceu a
corrupção’. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo
Jesus e disto todos nós somos testemunhas. E agora,
exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito
Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou,
como estais vendo e ouvindo”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 15 (16)]

Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto
de vós felicidade sem limites!
Ou: “Aleluia! Aleluia! Aleluia!”
• Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
/ Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor:
/ nenhum bem eu posso achar fora de vós!” / Ó
Senhor, sois minha herança e minha taça, / meu
destino está seguro em vossas mãos.
• Eu bendigo o Senhor, que me aconselha / e até
de noite me adverte o coração. / Tenho sempre
o Senhor ante meus olhos, / pois, se o tenho ao
meu lado, não vacilo.
• Eis porque meu coração está em festa, / minha alma
rejubila de alegria / e até meu corpo no repouso está
tranquilo; / pois não haveis de me deixar entregue
à morte, / nem vosso amigo conhecer corrupção.
• Vós me ensinais vosso caminho para a vida; /
junto a vós, felicidade sem limites, / delícia eterna
e alegria ao vosso lado.

8. SEGUNDA LEITURA (1Pd 1,17-21)

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.
Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem
discriminação julga a cada um de acordo com as
suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o
tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que
fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais,
não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o
ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um
cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação
do mundo, ele foi destinado para isso e, neste final
dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele
é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou
dos mortos e lhe deu a glória e, assim, a vossa fé e
esperança estão em Deus. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, / aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura;
fazei o nosso coração arder, quando nos falardes.

10. EVANGELHO (Lc 24,13-35)

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.

S. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos
discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado
Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém.
Conversavam sobre todas as coisas que tinham
acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o
próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar
com eles. Os discípulos, porém, estavam como que
cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou:
"O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam,
com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe
disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não
sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele
perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam:
"O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um
profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus
e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes
e nossos chefes o entregaram para ser condenado
à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele
fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três
dias que todas essas coisas aconteceram! É verdade
que algumas mulheres do nosso grupo nos deram
um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não
encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo
que tinham visto anjos e que estes afirmaram que
Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo
e encontraram as coisas como as mulheres tinham
dito. A ele, porém, ninguém o viu". Então Jesus lhes
disse: "Como sois sem inteligência e lentos para
crer em tudo o que os profetas falaram! Será que o
Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua
glória?" E, começando por Moisés e passando pelos
Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens
da Escritura que falavam a respeito dele. Quando
chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez
de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram
com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e
a noite vem chegando!" Jesus entrou para ficar com
eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos
dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um
disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as
Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram
e voltaram para Jerusalém onde encontraram os
onze reunidos com os outros. E estes confirmaram:
"Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!"
Então os dois contaram o que tinha acontecido no
caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir
o pão. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus
Pai todo-poderoso, que deseja que todos os homens
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
L. Senhor, fortalecei e acompanhai a vossa Igreja,
para que seja preservada de tantas perseguições e
injustiças, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, concedei paz ao mundo inteiro, para
que vossos filhos e filhas possam viver o amor e
amparai todos os que se encontram enfermos, nós
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

L. Senhor, favorecei com as vossas bênçãos as
nossas comunidades, para que, olhando para o
Ressuscitado, possam dar testemunho de convivência
fraterna e amor ao próximo, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)
S. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da
compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja para
alcançarmos com segurança o que pedimos com
fé. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Cristo ressuscitou, aleluia,
aleluia! Apresentemos ao Senhor
os nossos dons, a verdadeira
vocação: amar a Deus sobre todas
as coisas. Eis a nossa oferta de
gratidão e louvor a Deus.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Em procissão vão o pão e o vinho, / acompanhados
de nossa devoção, / pois simbolizam aquilo que
ofertamos: / nossa vida e o nosso coração.
Ao celebrar nossa páscoa / e ao vos trazer nossa oferta, /
fazei de nós, ó Deus de amor, / imitadores do Redentor.
2. A nossa Igreja, que é mãe, deseja / que a consciência
do gesto de ofertar / se atualize durante toda a vida,
/ como o Cristo se imola sobre o altar.
3. Eucaristia é sacrifício, / aquele mesmo que
Cristo ofereceu. / O mundo e homem serão
reconduzidos, / para a nova aliança com seu Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve / o Corpo e o
Sangue do Cristo Salvador. / Tal alimento nos une
num só corpo, / para a glória de Deus em seu louvor.

Ou:

Tu que renovas todas as coisas, / tu que nos provas
no amor. (2X)
1. Eu te entrego minhas mãos, meu trabalho, meu
viver, / e te peço que renoves o meu ser. (2X)
2. Eu te entrego minha voz, o meu canto de louvor
/ e te peço que renoves meu amor. (2X)
3. Eu me entrego todo a ti e te dou meu coração, /
e te peço que renoves minha ação. (2X)

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. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em
festa. Vós, que sois a causa de tão grande júbilo,
concedei-lhe também a eterna alegria. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Prefácio da Páscoa, II (missal, p.422)
“A vida nova em Cristo”
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,
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo,

nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz
nascem para a vida eterna; e as portas do Reino
dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa
morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição
ressurgiu a vida para todos. Transbordando de
alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos
os santos, para celebrar vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente
a paixão, 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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição!
S. Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo
Pedro e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição e de
todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto
a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus; com São José, seu
esposo; com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do
pão, aleluia!

17. CANTO DE COMUNHÃO

1.Andavam pensando tão tristes, / de Jerusalém a
Emaús, / os dois seguidores de Cristo, / logo após o
episódio da cruz. / Enquanto assim vão conversando,
/ Jesus se achegou devagar: / “de que vocês vão
palestrando?”, / e ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor, / é tarde e a noite já vem. / Fica
conosco, Senhor, / somos teus seguidores também.
2. Não sabes, então, forasteiro, / aquilo que
aconteceu? / Foi preso Jesus Nazareno, / Redentor
que esperou Israel. / Os chefes a morte tramaram /
do santo profeta de Deus. / O justo foi crucificado;
/ a esperança do povo morreu.
3. Três dias, então, se passaram, / foi tudo uma doce
ilusão! / Um susto as mulheres levaram: / não
encontraram seu corpo mais, não! / Disseram que ele
está vivo, / que disso souberam em visão. / Estava o
sepulcro vazio, / mas do mestre ninguém sabe, não.
4. Jesus foi, então, relembrando: / pro Cristo na glória
entrar, / profetas já haviam falado, / sofrimentos devia
enfrentar. / E pelo caminho afora / ardia-lhes o coração.
/ Falava-lhes das Escrituras, / explicando a sua missão.
5. Chegando, afinal, ao destino, / Jesus fez que ia
passar, / mas eles demais insistiram: / “vem, Senhor,
vem conosco ficar”. / Sentado com eles à mesa, /
deu graças e o pão repartiu. / Dos dois foi tão grande
a surpresa: Jesus Cristo, o Senhor, ressurgiu!

Ou:

1. A sombra vai se abrindo, quando a noite cai, / e
vão fugindo tantas luzes / de um dia, que jamais
há de se acabar; / de um dia, que há de começar
sempre; / porque sabemos que uma nova vida, /
aqui nascida, ninguém mais cancelará.
Se tu vais agora, anoitecerá! / Se tu vais embora,
Senhor, o que será? / Se tu vais agora, anoitecerá!
/ Mas se permaneces, a noite não virá.
2. Como o mar se espraia, infinitamente, / o vento
soprará e abrirá os caminhos escondidos. / Tantos
corações hão de ver uma nova luz clara, / como
uma chama que, onde passa, queima. / O Teu
amor todo mundo invadirá.
3. A humanidade luta, sofre e espera, / é terra seca e
no céu não há nuvens, / mas a vida não lhe faltará
/ e a esperança brilhará para sempre. / Contigo
unidos, ó, Fonte de água viva, / em tua presença
o deserto acabará.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, olhai com bondade
o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos
vossos sacramentos a graça de chegar um dia à
glória da ressurreição da carne. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
LITURGIA SEMANAL
2 feira: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29.
3a feira: At 7,51-8,1; Sl 30(31); Jo 6,30-35.
4a feira: At 8,1-8; Sl 65(66); Jo 6,35-49.
5a feira: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51.
S. José Operário: Gn 1,26-2,3; Sl 89(90); Mt 13,54-58.
Sábado: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69.
4º DTP: At 2,14.36-41; Sl 22(23); 1Pd 2,20-25; Jo 10,1-10.
a

20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL

A. Aquele que ouve e atende o chamado do enviado
do Pai, encontra a verdadeira felicidade. O talento
a nós confiado deve dar lucro, multiplicar em obras.
Peçamos ao Senhor da messe que nos ajude a
ouvir e entender qual é a sua vontade. Peçamos,
especialmente que os nossos jovens aceitem com
doçura o chamado do Bom Pastor, para que sejam
seus colaboradores na condução de vossa Igreja. Que
tenhamos mais sacerdotes para a vinha do Senhor.
Confiantes, rezemos juntos:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os
apóstolos a vos seguirem, / continuai a passar pelos
nossos caminhos, / pelas nossas famílias, / pelas
nossas escolas, / e continuai a repetir o convite / a
muitos dos nossos jovens. / Dai coragem às pessoas
convidadas. / Dai força para que vos sejam fiéis / na
missão de apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos,
/ religiosos e religiosas, / para o bem do Povo de
Deus / e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Missal p. 523)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único
vos deu a graça da redenção e vos adotou como
filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
T. Amém!
S. Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança
eterna.
T. Amém!
S. E, vivendo agora retamente, possais no céu unirvos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes
no batismo.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!
T. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

22. CANTO (Oração Vocacional)

1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu
chamado possamos ouvir. / Que o teu Espírito
Santo nos faça / bons operários, fiéis em te servir.
Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos sábios
ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a messe é tão
grande! / Grande e madura, precisa assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, / mas tenha
sempre um atento pastor, / que, encorajado nos
prados do mundo, / conduza todos ao infinito amor.
3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste serva
fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho tão
grande! / Que a teu exemplo, possamos dizer sim!
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