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2° DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A

RITOS INICIAIS

A: Irmãos e Irmãs, iniciamos o Tempo 
Comum. A Igreja, desde o seu início, 
reconhece em Jesus os traços do Servo 
do Senhor, anunciado no Antigo Tes-
tamento pelo profeta Isaías, que de-
veria resumir em si todo o destino de 
seu povo e revelar Deus como salvador 
e libertador. Por isso, no Novo Testa-
mento, João Batista indica que Jesus é o 
Cordeiro de Deus que vem para tirar o 
pecado do mundo e inaugurar o Reino 
de Deus.

1. CANTO DE ENTRADA
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação 
/ Tens desejo de banir a escuridão / 
Abre, pois, de par em par, teu coração / 
E deixa a luz do céu entrar

Deixa a luz do céu entrar / (Deixa a 
luz céu entrar) / Deixa a luz do céu en-
trar / (Deixa a luz céu entrar) / Abre 
bem as portas do teu coração / E deixa 
a luz do céu entrar

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habi-
tar / Para as trevas do pecado dissipar 
/ Teu caminho e coração iluminar / E 
deixa a luz do céu entrar

2. SAUDAÇÃO

PE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

PE: 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

PE: No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a mor-
rer para o pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos necessi-
tados da misericórdia do Pai.

1. Como a ovelha perdida, / pelo pe-
cado ferida / Eu te suplico perdão, / ó 
bom pastor

Kyrie Eleison (3x)

2. Como o ladrão perdoado, / encontro 
o paraíso ao teu lado / Lembra-te de 
mim, pecador / por tua cruz

Christe Eleison (3x)

3. Como a pecadora caída, / derramo 
aos teus pés minha vida / Vê as lagri-
mas do meu coração / e salva-me!

Kyrie Eleison (3x)

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

4. GLÓRIA

PE: Entoemos a Trindade Santa, o 
nosso hino de louvor.

Glória a Deus nas alturas e paz na ter-
ra aos homens por Ele amados. Senhor 
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-po-
deroso: nós Vos louvamos, nós Vos 
bendizemos, nós Vos adoramos, nós 
Vos glori  camos, nós Vos damos gra-
ças, por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigénito, 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 sú-
plica; Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só Vós sois o 
Santo; só Vós, o Senhor; só Vós, o Al-
tíssimo, Jesus Cristo; com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

Deus eterno e todo-poderoso, que 
governais o céu e a terra, escutai com 
bondade as preces do vosso povo e dai 
ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Jesus Cristo é o cordeiro que tira o 
pecado do mundo. Nele, somos todos 
chamados à Santidade.

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 49,3.5-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías. O 
Senhor me disse: “Tu és o meu servo, 
Israel, em quem serei glori  cado”. E 
agora diz-me o Senhor – ele que me 
preparou desde o nascimento para ser 
seu servo – que eu recupere Jacó para 
ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos 
do Senhor esta é a minha glória. Disse 
ele: “Não basta seres meu servo para 
restaurar as tribos de Jacó e reconduzir 
os remanescentes de Israel: eu te farei 
luz das nações, para que minha salva-
ção chegue até aos con  ns da terra”.

- Palavra do Senhor.

T.: Graças a Deus.

7. SALMO 39(40)

R: Eu disse: Eis que venho, Senhor, / 
com prazer faço a vossa vontade!

1. Esperando, esperei no Senhor, / e, 
inclinando-se, ouviu meu clamor. / 
Canto novo ele pôs em meus lábios, / 
um poema em louvor ao Senhor. 

2. Sacrifício e oblação não quisestes, / 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos. / 
Não pedistes ofertas nem vítimas, / ho-
locaustos por nossos pecados. 

3. E então eu vos disse: “Eis que ve-
nho!” / Sobre mim está escrito no livro: 
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/ “Com prazer faço a vossa vontade, / 
guardo em meu coração vossa lei!” 

4. Boas-novas de vossa justiça † anun-
ciei numa grande assembleia; / vós sa-
beis: não fechei os meus lábios! 

8. SEGUNDA LEITURA (1 Cor 1,1-3)

Início da Primeira Carta de São Pau-
lo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser 
apóstolo de Jesus Cristo, por vontade 
de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja 
de Deus que está em Corinto: aos que 
foram santi  cados em Cristo Jesus, 
chamados a ser santos junto com todos 
os que, em qualquer lugar, invocam o 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso. Para vós, graça e 
paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: A palavra se fez carne, entre nós ela 
acampou,/ todo aquele que a acolheu,/ 
de Deus  lho se tornou.

Aleluia! Aleluia! / Aleluia! Aleluia! / 
Aleluia! Aleluia! / Aleluia! Aleluia!

Rendei Graças ao Senhor: / Que seu 
amor é sem  m! / Diga o povo de Israel: 
/ Que seu amor é sem  m! / Digam os 
seus sacerdotes: / Que seu amor é sem 
 m! / Digam todos os que o temem: / 

Que seu amor é sem  m!

10. EVANGELHO (Jo 1,29-34)

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo João.

T: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, João viu Jesus apro-
ximar-se dele e disse: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Dele é que eu disse: ‘Depois de mim 
vem um homem que passou à minha 
frente, porque existia antes de mim’. 
Também eu não o conhecia, mas, se eu 
vim batizar com água, foi para que ele 
fosse manifestado a Israel”. E João deu 
testemunho, dizendo: “Eu vi o Espíri-
to descer, como uma pomba, do céu e 
permanecer sobre ele. Também eu não 
o conhecia, mas aquele que me enviou 
a batizar com água me disse: ‘Aquele 

sobre quem vires o Espírito descer e 
permanecer, este é quem batiza com o 
Espírito Santo’. Eu vi e dou testemunho: 
este é o Filho de Deus!”
- Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso, 
criador do céu e da terra, e em Jesus 
cristo seu único  lho, nosso senhor que 
foi concebido, pelo poder do Espírito 
Santo, nasceu da virgem Maria, pade-
ceu sob pôncio Pilatos, foi cruci  cado, 
morto e sepultado, desceu a mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia 
subiu aos céus e está sentado a direi-
ta de Deus pai todo poderoso donde 
há de vir e 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 e na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, com amor  lial, 
elevemos as nossas súplicas a Deus Pai, 
que enviou Jesus Cristo, o Cordeiro de 
Deus, para puri  car-nos e introduzir-
nos no seu Reino. Rezemos juntos:

T. Ó Pai, por meio de Cristo, libertai-
nos do pecado e da morte.

1. Para que o Papa Francisco, os Bis-
pos a ele unidos e os Presbíteros deem 
testemunho, por palavras e por obras, 
da santidade a que Deus os chama dia 
após dia, rezemos.

2. Para que os  éis e catecúmenos do 
mundo inteiro acreditem em Jesus, o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo, rezemos.

 3. Para que os governantes sejam ho-
mens de paz, e os povos possam viver 
tranqüilos e progredir no bem-estar, na 
justiça e na liberdade, rezemos:

4. Para que os homens e mulheres do 
nosso tempo descubram em Cristo a 
luz das nações e edi  quem um mundo 
mais justo e mais fraterno, rezemos.

5. Firmai os jovens no espírito da doa-
ção e da generosidade nos serviços da 
vida comunitária, rezemos.

PE: Ouvi, Senhor, as orações dos que 
vos suplicam. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. PREPARAÇÃO DAS 
OFERENDAS

A.: Vamos preparar a nossa mesa, tra-
zendo as oferendas para o altar e reali-
zando a nossa partilha para as necessi-
dades da Igreja de Jesus Cristo.

1. Daqui do meu lugar, / eu olho teu altar 
/ E  co a imaginar aquele pão / aquela re-
feição / Partiste aquele pão / e o deste aos 
teus irmãos / Criaste a religião do pão do 
céu / do pão que vem do céu

Somos a igreja do pão / Do pão repar-
tido / e do abraço e da paz / Somos a 
igreja do pão / Do pão repartido / e do 
abraço e da paz

2. Daqui do meu lugar, / eu olho o teu al-
tar, / e  co a imaginar aquela paz / aquela 
comunhão, / viveste aquela paz, / e a des-
te aos teus irmãos, / criaste a religião do 
pão da paz, / da paz que vem do céu.

Somos a igreja da paz, / da paz parti-
lhada / e do abraço e do pão, / Somos 
a igreja da paz, / da paz partilhada / e 
do abraço e do pão.

14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: OREMOS. (Todos de pé) 
Concedei-nos, ó Deus, a graça de par-
ticipar constantemente da Eucaristia, 
pois, todas as vezes que celebramos este 
sacrifício, torna-se presente a nossa re-
denção. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.

(Prefácio dos Domingos do Tempo Comum 

I – O mistério pascal e o povo de Deus)

PE: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, vosso Filho, que, pelo mis-
tério da sua Páscoa, realizou uma obra 
admirável. Por ele, vós nos chamastes 
das trevas à vossa luz incomparável, 
fazendo-nos passar do pecado e da 
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morte à glória de sermos o vosso povo, 
sacerdócio régio e nação santa, para 
anunciar, por todo o mundo, as vos-
sas maravilhas. Por essa razão, agora 
e sempre, nós nos unimos à multidão 
dos anjos e dos santos, cantando (dizen-
do) a uma só voz...

T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem, em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas.

PE: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santi  cai, 
pois, estas oferendas, derramando so-
bre elas o vosso Espírito, a  m de que 
se tornem para nós o Corpo e † o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: Estando para ser entregue e abra-
çando 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.

PE: Do mesmo modo, ao  m da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente o deu a seus discí-
pulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FA-

ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

T: Todas as vezes que comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquan-
to esperamos a vossa vinda!

PE: 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 
por que nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: E nós vos suplicamos que, parti-
cipando 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!

PE: 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 Jaime e 
todos os ministros do vosso povo.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança 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  lhos!

PE: En  m, nós vos pedimos, tende pie-
dade de todos nós e dai-nos participar 
da vida eterna, com a virgem Maria, 
mãe de Deus, com os santos apóstolos 
(Santo do dia), São Mateus Moreira e 
todos os que neste mundo vos servi-
ram, a  m de vos louvarmos e glori  -
carmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

T: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

PE: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T: Amém!

16. RITO DE COMUNHÃO

PE: Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T: Pai nosso que estais nos céus (...) 
mas livrai-nos do mal.

PE: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo salvador.

T: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

PE: 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!

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

T: O amor de Cristo nos uniu.

PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cris-
to Jesus. (Todos se cumprimentam)

T: Cordeiro de Deus, que tirais o pe-
cado 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 pe-
cado do mundo, dai-nos a paz.

PE: Provai e vede como o Senhor é 
bom; feliz de quem nele encontra seu 
refúgio. 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: É chegado o momento sublime, de 
recebermos o corpo de Cristo, pedi-
mos que comunguem na frente do Mi-
nistro Extraordinário ou do Sacerdote, 
com bastante calma, colocando a mão 
esquerda sobre a direita ou recebendo 
a eucaristia na boca.

1. Vou cantar teu amor, / ser no mundo 
um farol / Eis-me aqui Senhor, / vem 
abrir as janelas / do meu coração / E 
então falarei, / imitando tua voz / Creio 
em ti Senhor, / nas pegadas deixadas 
por ti vou andar

Vou falar do teu coração, / com ternu-
ra nas mãos e na voz / Proclamar que 
a vida é bem mais / do que aquilo que 
o mundo ensina e cantar / Cantar um 
canto ensinado por Deus, / com poe-
sia ensinar nossa fé / Plantar o chão, 
cultivar o amor, / como poetas que 
querem sonhar / Pra realizar o que o 
Mestre ensinou, / viemos cear, restau-
rar o coração / Fonte de vida no altar 
a brotar, / a nos alimentar

2. Celebrar meu viver / pra no mundo 
ser mais / Faz de mim Senhor, / apren-
diz da verdade, / justiça e da paz / Co-
mungar Teu viver / neste Vinho, neste 
Pão / Quero ser Senhor, / novo homem 
nascido / do Teu coração

17. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Es-
pírito de caridade, para que vivam uni-
dos no vosso amor os que alimentais 
com o mesmo pão. Por Cristo, nosso 
Senhor.

T: Amém!



RITOS FINAIS

1. Uma entre todas foi a escolhida / 
Foste tu Maria, serva preferida / Mãe 
do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

Maria, cheia de graça e consolo, / ve-
nha caminhar com teu povo, / Nossa 
mãe sempre será (bis).

2. Roga pelos pecadores desta terra / 
Roga pelo povo que em seu Deus es-
pera / Mãe do meu Senhor, Mãe do 
meu Salvador.

LITURGIA DA SEMANA: SEG: 1Sm 15, 16-23/
Mc 2,18-22 TER: 1Sm 16,1-13/Mc 2,23-28 
QUA: 1Sm 17,32-33.37.40-51/Mc 3,1-6 QUI: 
1Sm 18,6-9;19,1-7/Mc 3,7-12 SEX: 1Sm 24,3-
21/Mc 3,13-19 Sáb: At 22,3-16/Mc 16,15-18

PATROCINADORES DO FOLHETO
Teo  lo Ferrari, Ferreira, Lourenço, 
Sônia Liborio, Marilda e Ângelo

NOSSOS HORÁRIOS

MISSAS:
Segunda-feira: 6h | Terça-feira: 18h
Quarta-feira: 19h | Quinta-feira: 06h
Sexta-feira: 19h | Sábado: 19h
Domingo: 8h e 19h

CONFISSÕES:
Quinta-feira e Sexta-feira:
08h Às 12h e 14h às 17h

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO:
Quinta-feira: Exposição: 06h30 às 18h
Hora Santa: 18h, seguida da benção

SECRETARIA: 
Segunda-feira a Sexta-feira:
08h às 12h e 14h às 18h
Sábado: 8h às 12h

Não vos contenteis com 
uma vida cristã medíocre, 

caminhai decididamen-
te para a santidade.

Papa Francisco

ORAÇÃO DOS MÁRTIRES DE CUNHAU E URUAÇÚ

Senhor Jesus Cristo, o vos-
so sangue derramado na 
cruz. Tornou-se a fonte sa-
grada que regou o testemu-

nho dos mártires brasileiros, mortos 
pela fé, nos primórdios de nossa evan-
gelização. Concedei-nos, por interces-
são dos nossos santos mártires. André 
de Soveral e Ambrosio Francisco Fer-
ro, presbíteros, Mateus Moreira, e os 
seus 27 companheiros, Leigos! A mes-
ma fé e a mesma caridade que in  a-
mava os seus corações. Dai-nos tam-
bém a graça, que tanto necessitamos. 
(faz-se o pedido) Se for para o nosso 
bem e para a vossa maior gloria. 
Amém! Santíssima virgem Maria, 
Rainha dos Mártires, rogai por nós!

SIGA-NOS

Siga-nos: 
/paroquiasaomateusmoreira
pascommateusmoreira@gmail.com
Contatos: (84) 2030-3381 / 98705-3151
paroquiamateusmoreira.com.br
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 O DEDO DE 
JOÃO 
BATISTA 
APONTA O 
CAMINHO!

Com o Batismo de Jesus, conclui-se o 
Tempo do Natal, e hoje iniciamos outro 
ciclo na Liturgia da Igreja: o TEMPO 
COMUM (33 ou 34 semanas). Nesse 
tempo, não há nenhum fato, nenhum 
acontecimento da vida de Jesus a ser ce-
lebrado, mas não é um tempo vazio, pelo 
contrário. Nesse cotidiano, nesse dia a 
dia da vida de Jesus, a Igreja celebra, sim, 
os Mistérios de Cristo na sua plenitude. 
É um tempo que nos motiva a enxergar 
Deus nas coisas mais simples. En  m, é 
um tempo em que nós, Igreja, devemos 
arregaçar as mangas e enfrentar as lutas 
para continuar a obra de Cristo na edi  -
cação do seu Reino. 

Este tempo litúrgico compõe-se de duas 
pates: Do Natal à Quaresma, é um tem-
po de esperança e acolhimento da Pa-
lavra de Deus, que, principalmente aos 
domingos, vai nos ensinando quem é Je-
sus e qual a sua missão. A segunda parte 
vai da Páscoa ao Advento, aí chega-se ao 
momento em que devemos colocar em 
prática a vivência do Reino e ser como o 
próprio Jesus disse: “sal da terra e luz do 
mundo”. Ainda é importante lembrar-
mos que nesse período há festas referen-
tes “a dogmas ou devoções e também a 
Nossa Senhora e aos Santos”.

Com esse aprendizado, estaremos pron-
tos para seguir o Caminho que nos é 
apontado pelo dedo de João Batista: “Eis 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo”. E João Batista faz isso mostran-
do aos que estão ao seu redor a  gura de 
Jesus que vem ao seu encontro. Que belo 
encontro! Este é um marco importante, 
pois João Batista, com o seu testemunho 
reconhece o “surgimento de uma nova 
vida para o mundo com a chegada do Fi-
lho de Deus que salva a humanidade dos 
seus pecados”. O Testemunho de João 
Batista é mais do que palavras, que assim 
também seja o nosso. Que não sejamos 
apenas anunciadores de que Deus nos 
salva em Jesus, mas também sinal con-
creto de uma vida nova, fruto da salva-
ção recebida e acolhida. “O testemunho 
será a prova de que a salvação de Deus 
nos alcança, fazendo de nós colabora-
dores da nova criação, do novo céu e da 
nova terra para onde o cordeiro quer nos 
conduzir” (Ap 21,1).

Re  itamos acerca desse encontro de Je-
sus com o seu precursor e queiramos 
também ser, nos dias de hoje, o dedo que 
aponte para Jesus e diga. Eis o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo!

Francisca Freire


