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MêS DO DízIMO

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 

A. Irmãos e irmãs, a liturgia de 
hoje é um convite para fazermos 
memória de tudo o que Deus 
realizou em favor do seu povo e 
do chamado que Jesus nos faz. 
Ele nos chama pelo nome e nos 
envia para anunciar o Reino. 
Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. De todos cantos viemos, para louvar o Senhor, / Pai 

de eterna bondade, Deus vivo e libertador. / Todo o 
povo reunido, num canto, um novo louvor:

Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor! (2x)
2. Os pais e mães de família, vamos todos celebrar! 

/ A força nova da vida, vamos alegres cantar! / A 
juventude e as crianças, todos reunidos no amor:

3. Do passado nós trazemos toda a lembrança de quem 
/ deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez também. 
/ Do presente, todo esforço por um futuro sem dor.

 
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.

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).

S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
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S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos 
dispersos, tende piedade de nós.
T. 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. 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, força daqueles que 
esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e, 
como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos 
sempre o socorro da vossa graça, para que possamos 
querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os 
vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Deus nos liberta da escravidão 
e nós somos chamados a fazer 
a nossa parte: ouvir sua voz e 
guardar os mandamentos. A nossa 
missão nasce dos apelos do povo e 
se concretiza no encontro com as 
ovelhas perdidas. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 19,2-6a)
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, 
chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel 
armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, 
então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o 
do alto da montanha e disse: “Assim deverás falar à 
casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que 
fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e 
vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e 
guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção 
escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda 
a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes 
e uma nação santa”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

LITURGIA DA PALAVRA



7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 99 (100)] 
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
•	 Aclamai	o	Senhor,	ó	terra	inteira,	/	servi	ao	Senhor	

com alegria, / ide a ele cantando jubilosos!
•	 Sabei	que	o	Senhor,	só	ele,	é	Deus;	/	Ele	mesmo	

nos	fez,	e	somos	seus;	/	nós	somos	seu	povo	e	seu	
rebanho. 

•	 Sim,	é	bom	o	Senhor	e	nosso	Deus;	/	sua	bondade	
perdura para sempre, / seu amor é fiel eternamente!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,6-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu 
pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém 
morrerá	 por	 um	 justo;	 por	 uma	pessoa	muito	 boa,	
talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova 
de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, 
quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, 
que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, 
seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos 
de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do 
seu	Filho;	quanto	mais	agora,	estando	já	reconciliados,	
seremos salvos por sua vida! Ainda mais: nós nos 
gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É 
por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a 
reconciliação.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia.
O Reino de Deus está perto. Convertei-vos, irmãos, é 
preciso! Crede todos no Evangelho!

10. EVANGELHO (Mt 9,36-10,8)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, 
compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e 
abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então 
disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da 
messe que envie trabalhadores para a sua colheita!" 
Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder 
para expulsarem os espíritos maus e para curarem 
todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes 
dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, 
e	André,	 seu	 irmão;	Tiago,	filho	de	Zebedeu,	e	 seu	
irmão	 João;	Filipe	e	Bartolomeu;	Tomé	e	Mateus,	o	
cobrador	de	impostos;	Tiago,	filho	de	Alfeu,	e	Tadeu;	
Simão,	o	Zelota,	e	Judas	Iscariotes,	que	foi	o	traidor	
de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes 
recomendações: "Não deveis ir aonde moram os 
pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! Ide, 
antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso 
caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. 
Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os 
leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, 
de graça deveis dar!"
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 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, dai-nos sempre ouvidos e coração atentos, 
para que saibamos ouvir vossa voz nos sinais dos 
tempos e guardar vosso mandamento. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, neste Ano Vocacional Diocesano, animai 
todos os jovens que são chamados por vós pelo nome 
e conduzidos à missão. Nós vos pedimos:
L. Senhor, abençoai todos os dizimistas de nossa 
comunidade, que, mesmo em meio às dificuldades, 
mantêm firme seu compromisso de fé. Nós vos 
pedimos: 

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. 

A. Preparemos a mesa santa, 
ofertando, com o pão e o vinho, 
nosso desejo de ir ao encontro dos 
nossos irmãos, sobretudo os que 
mais precisam. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Nesta mesa da irmandade, a nossa comunidade 

se oferece a ti, Senhor. / Nosso sonho e nossa luta, 
nossa fé e nossa conduta te entregamos com amor.

Novo jeito de sermos Igreja, / nós buscamos, Senhor, 
na tua mesa! (2x)
2. Neste pão te oferecemos os trabalhos que fazemos, 

a partilha, a produção. / Neste vinho, a alegria que 
floresce a cada dia, dentro de nossa união. 

3. Nosso coração inteiro, Deus humano e companheiro, 
deixamos no teu altar. / Nosso canto e a memória 
do martírio e da vitória nós trazemos pra te dar. 

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. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida 
dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, 
fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e 
à nossa alma. P.C.N.S. 
T. Amém.
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possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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 de nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada	Virgem	Maria;	com	São	José,	seu	esposo;	
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.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos 
juntos, como o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o 
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita 
a vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos 
as nossas ofensas, / assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido; / e não nos deixeis cair em 
tentação, / mas livrai-nos do mal. 
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador. 
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: 
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os	nossos	pecados,	mas	a	fé	que	anima	vossa	Igreja;	
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém. 
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu. 
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 

A. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto 
que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por 
toda a minha vida.
   
17. CANTO DE COMUNHÃO
1. Tu te abeiraste da praia, / não buscaste nem sábios, 

nem ricos, / somente queres que eu te siga.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, / a sorrir, pronunciaste 
meu nome. / Lá na praia eu larguei o meu barco, / 
junto a Ti buscarei outro mar.
2. Tu sabes bem que em meu barco / eu não tenho nem 

ouro nem espadas, / somente redes e o meu trabalho.

15. ORAÇÃO EUCARíSTICA VI-B
“Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação” 
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, 
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida.  
Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com 
a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a 
vossa	Igreja,	peregrina	neste	mundo;	e	por	Jesus	Cristo,	
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história 
até a felicidade perfeita em vosso reino.  Por essa razão, 
também nós, com os anjos e santos, proclamamos a 
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 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 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. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
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. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 



3. Tu minhas mãos solicitas: / meu cansaço, que a 
outros	descanse;	/	amor	que	almeja	seguir	amando.

4. Tu pescador de outros lagos, / ânsia eterna de almas 
que esperam, / bondoso amigo, assim me chamas.

 
18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura	a	união	dos	fiéis	em	vosso	amor;	 fazei	que	
realize também a comunhão na vossa Igreja. P.C.N.S.
T. Amém.

19. AVISOS

20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. O Senhor olha com amor e compaixão para nossa 
humanidade, muitas vezes ferida e carente. Nesse 
sentido, ele chama pessoas de coração aberto, a fim 
de que sejam sinais de sua presença. Nunca deixemos 
de rezar pelas vocações, para que cada vez mais o 
amor do Senhor possa ser sentido.  
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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 

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!

LITURGIA SEMANAL
2a feira:	1Rs	21,1-16;	Sl	5;	Mt	5,38-42.
3a feira:	1Rs	21,17-29;	Sl	50(51);	Mt	5,43-48.
4a feira:	2Rs	2,1.6-14;	Sl	30(31);	Mt	6,1-6.16-18.
5a feira:	Eclo	48,1-15;	Sl	96(97);	Mt	6,7-15.
SC de Jesus:	Dt	7,6-11;	Sl	102(103);	1Jo	4,7-16;	Mt	11,25-30.
Im.C de Maria:	Is	61,9-11;	1Sm	2;	Lc	2,41-51.
12º DTC:	Jr	20,10-13;	Sl	68(69);	Rm	5,12-15;	Mt	10,26-33.

O encontro verdadeiro 
com Jesus enche a vida 
do ser humano com 

Seu amor, faz vibrar o coração de 
alegria e transforma para sempre 
aqueles que o acolhem. E é com 
este amor e ternura que Ele chama-
nos a todos como fez ao jovem 
rico do Evangelho, amando-nos 
fixando-nos os olhos e dizendo: 
“Uma	só	coisa	te	falta;	vai,	vende	
tudo o que tens e dá-o aos pobres 
e terás um tesouro no céu. Depois, 
vem e segue-me” (Mc 10,21).

São inúmeras as formas que 
o Espírito Santo suscita na Igreja 
para responder a este apelo 
de Jesus e uma delas é a vida 
consagrada secular, que na Igreja 
deve ser portadora de respostas 
às necessidades do contexto 
histórico, social e cultural. 

Ser consagrado secular é viver 
o dom da entrega total a Deus, 
que é amor, no mundo e para o 
mundo, em um estilo de vida que 
encarna os valores evangélicos nos 
ambientes onde se está inserido, por 
meio da profissão dos conselhos 

evangélicos de castidade, pobreza 
e obediência. O consagrado, que 
a desempenhar normalmente a 
sua profissão, seja ela qual for é 
chamado a ser sal e fermento, com 
uma presença discreta, porém ativa 
e que seja capaz de transformar a 
realidade em que vive, sinalizando 
os caminhos de Deus que apontam 
para a dimensão escatológica e a 
construção de seu Reino. 

Os consagrados tem em Maria 
um modelo no qual inspirar-se, 
pois ela foi capaz de conduzir uma 
vida semelhante à das mulheres 
de seu tempo, valorizando e 
participando das expressões da 
cultura de seu povo, foi dedicada 
à gestão das coisas temporais 
que desenvolvia cotidianamente, 
comprometida em orientá-las 
sempre segundo o plano de Deus 
e realizou a sua missão desde o 
seu primeiro Sim, passando pela 
cruz até o Cenáculo.

Peçamos então a Maria, mãe das 
vocações que olhe por todos os que 
são chamados à vida consagrada 
secular a graça de “nunca perder 

o impulso de caminhar pelas vias 
do mundo, a consciência de que 
caminhar, ir até com passo incerto 
e coxeando, pois é sempre melhor 
do que estar parados, fechados nas 
próprias perguntas ou certezas” 
(Papa Francisco).

Daiane Sousa 
Missionária da Imaculada-Padre Kolbe

Links complementares
Esta forma de consagração 

foi aprovada pela Igreja em 02 
de fevereiro de 1947, através da 
Constituição Apostólica “Provida 
Mater Ecclesia” de Pio XII. http://
www.vatican.va/content/pius-xii/
es/apost_constitutions/documents/
hf_p-xii_apc_19470202_provida-
mater-ecclesia.html

Conferência Nacional dos 
Institutos	 Seculares	 do	 Brasil:	
https://cnisb.org.br/

Discruso do Papa Francisco 
durante o encontro promovido pela 
Conferência Italiana dos Institutos 
Seculares: https://www.cmis-
int.org/pt-br/documentos-2/
magisterio-da-igreja/francisco/

CONSAGRAÇÃO SECULAR: UM DOM, UM DESAFIO NO HOJE DA HISTóRIA


