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3° DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A

RITOS INICIAIS

A: Irmãs e irmãos, reunimo-nos em 
nome de Jesus, luz que ilumina os ca-
minhos da nossa comunidade, a con-
vivência, a missão e o trabalho nos-
sos de cada dia. Que esta celebração 
renove em nós o chamado do Senhor 
para segui-lo, a  m de nos tornarmos 
discípulos sempre mais unidos e  éis 
no anúncio e propagação do Reino de 
Deus. Jesus mostra-se grande luz. A luz 
que afasta as trevas e os caminhos de 
morte.

1. CANTO DE ENTRADA

Vem, vem louvar, / encher este lugar 
de glória / Encher este lugar de glória 
/ com a glória do senhor / Vem, vem 
louvar, / encher este lugar de glória / 
Encher este lugar de glória / com a gló-
ria do senhor

1. Quando Deus envia seu espírito, / 
nos conduz a fé / E nos faz cantar o teu 
louvor. / seu amor em cada coração / 
Nos garante a paz / e nos faz cantar o 
teu louvor / (cante forte ao senhor)

2. É tão bom estar neste lugar / de ale-
gria e paz que nos faz / Cantar o teu lou-
vor / eu também sou templo do senhor / 
E o meu coração / vai cantar pra sempre 
o teu louvor / (cante a glória do senhor)

2. SAUDAÇÃO

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

T.: Amém.

PE: O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

PE: O Senhor Jesus, nascido para nossa 
salvação, nos convida à mesa da Pala-
vra e da Eucaristia e nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com con  ança a miseri-
córdia 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

Glória, glória a Deus nas alturas / Ô, Ô, 
glória e a nós a sua paz (2x)

1. Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai 
onipotente / Vos louvamos bendize-
mos adoramos / Nós vos glori  camos 
/ E nós vos damos graças, em Vossa 
Glória...

2. Jesus Cristo Senhor Deus, Filho úni-
co do Pai, / Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade / 
Vós que estais a direita do Pai, tende 
piedade / Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade / Acolhei a nos-
sa súplica, em Vossa Glória...

3. Só Vós sois o Santo Senhor, o Altíssi-
mo, só Vós / Jesus Cristo, Com o Espí-
rito e o Pai, / em Sua Glória... /

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi 
a nossa vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome do vosso 
Filho, fruti  car em boas obras. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Com o anúncio do Reino e o con-
vite à conversão, Jesus inicia a sua 
missão. Ele se revela como luz que afu-
genta as trevas da sociedade, reunindo 
todos em torno do seu evangelho.

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 8,23-9,1-3)

Leitura do profeta Isaías - No tempo 
passado, o Senhor humilhou a terra 
de Zabulon e a terra de Ne ali; mas 
recentemente cobriu de glória o cami-
nho do mar, do além-Jordão e da Gali-
leia das nações. O povo que andava na 
escuridão viu uma grande luz; para os 
que habitavam nas sombras da morte, 
uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a 
alegria e aumentaste a felicidade; todos 
se regozijam em tua presença como 
alegres ceifeiros na colheita ou como 
exaltados guerreiros ao dividirem os 
despojos. Pois o jugo que oprimia o 
povo – a carga sobre os ombros, o or-
gulho dos  scais -, tu, os abateste como 
na jornada de Madiã.

- Palavra do Senhor.

T.: Graças a Deus.

7. SALMO 26(27)

R: O Senhor é minha luz e salvação. / 
O Senhor é a proteção da minha vida.
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1. O Senhor é minha luz e salvação; / 
de quem eu terei medo? / O Senhor é 
a proteção da minha vida; / perante 
quem eu tremerei? R.

2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa 
/ e é só isto que eu desejo: / habitar no 
santuário do Senhor/por toda a minha 
vida; / saborear a suavidade do Senhor 
/  e contemplá-lo no seu templo. R.

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

8.  SEG. LEITURA (1 Cor 1,10-13.17)

Leitura da primeira carta de São Paulo 
aos Coríntios - Irmãos, eu vos exor-
to, pelo nome do Senhor nosso, Jesus 
Cristo, a que sejais todos concordes 
uns com os outros e não admitais di-
visões entre vós. Pelo contrário, sede 
bem unidos e concordes no pensar e 
no falar. Com efeito, pessoas da família 
de Cloé informaram-me a vosso res-
peito, meus irmãos, que está havendo 
contendas entre vós. Digo isso porque 
cada um de vós a  rma: “Eu sou de 
Paulo” ou “eu sou de Apolo”, ou “eu sou 
de Cefas”, ou “eu sou de Cristo”! Será 
que Cristo está dividido? Acaso Paulo 
é que foi cruci  cado por amor de vós? 
Ou é no nome de Paulo que fostes ba-
tizados? De fato, Cristo não me enviou 
para batizar, mas para pregar a boa-no-
va da salvação, sem me valer dos recur-
sos da oratória, para não privar a cruz 
de Cristo da sua força própria.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: Pois do Reino a Boa-nova Jesus 
Cristo anunciava, / e as dores do seu 
povo, com poder, Jesus curava.

Aleluia... / Aleluia, Aleluia! / Ale-
luia... / Aleluia, Aleluia! Quero ouvir 
o que o Senhor irá falar / Tua palavra 
vai minha vida transformar / Luz para 
o meu caminho / verdade e vida.

10. EVANGELHO (Mt 4,12-23)

PE: O Senhor esteja convosco.

T: Ele está no meio de nós.

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

T: Glória a vós, Senhor.

Ao saber que João tinha sido preso, Je-
sus voltou para a Galileia. Deixou Na-
zaré e foi morar em Cafarnaum, que 
 ca às margens do mar da Galileia, no 

território de Zabulon e Ne ali, para 
se cumprir o que foi dito pelo profeta 
Isaías. “Terra de Zabulon, terra de Nef-
tali, caminho do mar, região do outro 
lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos! 
O povo que vivia nas trevas viu uma 
grande luz, e para os que viviam na re-
gião escura da morte brilhou uma luz”. 
Daí em diante, Jesus começou a pre-
gar, dizendo: “Convertei-vos, porque o 
reino dos céus está próximo”. Quando 
Jesus andava à beira do mar da Gali-
leia, viu dois irmãos: Simão, chamado 
Pedro, e seu irmão André. Estavam 
lançando a rede ao mar, pois eram pes-
cadores. Jesus disse a eles: “Segui-me, e 
eu farei de vós pescadores de homens”. 
Eles imediatamente deixaram as redes 
e o seguiram. Caminhando um pouco 
mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tia-
go,  lho de Zebedeu, e seu irmão João. 
Estavam na barca com seu pai, Zebe-
deu, consertando as redes. Jesus os 
chamou. Eles imediatamente deixaram 
a barca e o pai e o seguiram. Jesus an-
dava por toda a Galileia, ensinando em 
suas sinagogas, pregando o evangelho 
do reino e curando todo tipo de doen-
ça e enfermidade do povo.
- Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso, 
criador do céu e da terra (...) Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, a Palavra de Jesus 
é luz para nossa vida. Com o desejo de 
que ela seja sempre nossa guia, supli-
quemos ao Pai, dizendo:

T. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos.

1. O povo que andava na escuridão viu 
uma grande luz; dai, Senhor, à Igreja 
apontar e percorrer caminhos de vida 
em meio às trevas que ameaçam vossos 
 lhos e  lhas. Nós vos pedimos!

2. Vosso Filho nos chamou para segui
-lo a  m de nos tornarmos pescadores 
de gente; continuai a chamar pessoas 
generosas para o serviço do vosso rei-
no. Nós vos pedimos! 

3. Paulo pede que sejamos unidos e 
concordes no pensar e no falar; edu-
cai as nossas comunidades, pastorais, 
movimentos, grupos e paroquianos na 
vivência da unidade e da solidariedade. 
Nós vos pedimos!

4. Fizestes crescer a alegria e aumen-
tastes a felicidade de todos; dai aos que 
vos amam a graça de verem os frutos 
da esperança e da con  ança em vossa 
bondade. Nós vos pedimos!

5. Vós que sois luz da humanidade, 
iluminai cada indivíduo para que com 
suas vidas, pro  ssões e comportamen-
tos, sejam re  exos de vossa grandeza 
no mundo. Nós vos pedimos!

6. Sois a proteção de nossa vida; aco-
lhei nossos irmãos e irmãs falecidos. 
Nós vos pedimos!

PE: Enviai, ó Deus, o vosso Espírito de 
verdade, para que a Palavra de vosso 
Filho converta nosso coração e renove 
nossa existência. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

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. Um coração para amar / Pra perdoar 
e sentir / Para chorar e sorrir / Ao me 
criar Tu me deste / Um coração pra so-
nhar / Inquieto e sempre a bater / An-
sioso por entender / As coisas que Tu 
disseste

Eis o que eu venho te dar / Eis o que 
eu ponho no altar / Toma Senhor que 
ele é teu / Meu coração não é meu / Eis 
o que eu venho te dar / Eis o que eu 
ponho no altar / Toma Senhor que ele 
é teu / Meu coração não é meu

2. Quero que o meu coração / Seja tão 
cheio de paz / Que não se sinta capaz / 
De sentir ódio ou rancor / Quero que a 
minha oração / Possa me amadurecer / 
Leve-me a compreender / As consequ-
ências do amor.
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14. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: OREMOS. (Todos de pé) 
Ó Deus, acolhei com bondade as ofe-
rendas que vos apresentamos para que 
sejam santi  cadas e nos tragam a salva-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
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 

II – o mistério da salvação)

PE: 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. Compadecen-
do-se da fraqueza humana, ele nasceu 
da virgem Maria. Morrendo no lenho 
da cruz, ele nos libertou da morte. Res-
suscitando dos mortos, ele nos garantiu 
a vida eterna. Por ele, os anjos celebram 
a vossa grandeza, os santos proclamam 
a vossa glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos aos seus louvores, can-
tando (dizendo) a uma só voz... 

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

PE: Na verdade, vós sois Santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes pro-
clama o vosso louvor, porque, por Je-
sus Cristo, vosso  lho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida 
e santidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

T: Santi  cai e reuni o vosso povo!

PE: Por isso, nós vos suplicamos: san-
ti  cai pelo Espírito Santo as oferen-
das que vos apresentamos para serem 
consagradas, a  m de que se tornem 
o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: 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.

PE: Do mesmo modo, ao  m da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente o deu a seus discípu-
los, 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: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

PE: Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria 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 sa-
crifício de vida e santidade.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: 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 San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to um só corpo e um só espírito.

T: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PE: Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eter-
na com os vossos santos: a virgem Ma-
ria, mãe de Deus, São José, os vossos 
apóstolos e mártires, André de Soveral, 
Ambrósio Francisco, (santo do dia ou 
padroeiro) São Mateus Moreira e seus 
27 companheiros, e de todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós 
na vossa presença.

T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconcilia-
ção estenda a paz e a salvação ao mun-
do inteiro. Con  rmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o papa N., 
o nosso bispo N., com os bispos do 

mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.

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

PE: Atendei as preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reu-
ni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos  lhos e  lhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  lhos!

PE: 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 Cris-
to, Senhor nosso.

T: A todos saciai com vossa glória!

PE: Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

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 
pecado 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, pe-
dimos que comunguem na frente do 
Ministro Extraordinário ou do Sacer-
dote, com bastante calma, colocando 
a mão esquerda sobre a direita ou re-
cebendo a eucaristia na boca.

1. Vou cantar teu amor, / ser no mun-
do 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 dei-
xadas por ti vou andar

Vou falar do teu coração, / com ter-
nura nas mãos e na voz / Proclamar 
que a vida é bem mais / do que aquilo 
que o mundo ensina e cantar / Can-
tar um canto ensinado por Deus, / 
com poesia ensinar nossa fé / Plantar 
o chão, cultivar o amor, / como poe-
tas que querem sonhar / Pra realizar 
o que o Mestre ensinou, / viemos cear, 
restaurar o coração / Fonte de vida 
no altar a brotar, / a nos alimentar

2. Celebrar meu viver / pra no mun-
do ser mais / Faz de mim Senhor, / 
aprendiz da verdade, / justiça e da paz 
/ Comungar Teu viver / neste Vinho, 
neste Pão / Quero ser Senhor, / novo 
homem nascido / do Teu coração

17. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, 
que, tendo recebido a graça de uma 
nova vida, sempre nos gloriemos dos 
vossos dons. 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: 2Sm 5,1-7.10/
Sl 88/Mc 3,22-30 TER: 2Sm 6,12b-15.17-19/
Sl 23/Mc 3,31-35 QUA: 2Sm 7,4-17/Sl 88/Mc 
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Mc 4,26-34 SÁB: 2Sm 12,1-7a.10-17/Sl 50/
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PATROCINADORES DO FOLHETO
Srª Gorete e Srª Sebastiana. Famí-
lias: Assis e França.

Trabalhar juntos para 
viver a hospitalidade, nos 

tornará discípulos 
melhores e um povo 
cristão mais unido.
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O EXEMPLO 
DA FAMÍLIA 
ENSINA MAIS 
DO QUE AS 
LIÇÕES

É importante que os pais façam a experiência 
de rezar em família diariamente. As famílias 
se preocupam em oferecer aos  lhos boa edu-
cação, melhores escolas, boa alimentação, 
cuidados e tudo mais; não que isso não seja, 
de fato, muito importante. No entanto, des-
de seus primeiros anos de vida, as crianças 
precisam conhecer os elementos básicos da 
fé; e nada melhor do que os pais, que são as 
pessoas mais próximas neste tempo, para lhes 
ensinar. Aquilo que se aprende, no início da 
vida, nunca se esquece. Dar início a essa ca-
minhada requer alguns passos.

Primeiro: dê o exemplo

O exemplo será sempre a melhor forma de en-
sinar. A criança aprende quando imita o pai e 
a mãe. Quando se fala em evangelização das 
crianças, o dia a dia da família ensina mais do 
que as lições. A oração diária, algumas músi-
cas, o sinal da cruz e a participação nas Missas 
aos domingos fará com que a criança aprenda 
rapidamente. Essa experiência  cará gravada 
como algo bom, uma rotina da vida familiar.

Segundo: não se esqueça de que são crianças

Leve em consideração a espontaneidade dos 
pequenos. Nada deve ser imposto, tudo pre-
cisa ser feito de forma natural e simples, no 
tempo delas. Assim, o amor e o gosto pela 
Igreja vão sendo regados.

Terceiro: ajuda necessária

Para que todo esse caminho aconteça, pode-
mos contar com a ajuda de pessoas que de-
dicam seu trabalho para facilitar a evangeli-
zação.

Família, aprenda como deve ser a oração 
das crianças

O Papa Francisco recorda que tudo depende 
da atitude que temos para com as crianças. Ele 
questiona se o que se ensina às crianças com 
as palavras é vivido por quem transmite a fé. 
“Com as palavras não serve… Hoje, as pala-
vras não servem! Neste mundo da imagem, 
todos estes têm telefone e as palavras não ser-
vem. Exemplo! Exemplo!”, exorta o Papa.

O testemunho dos pais é muito importante 
para que os  lhos tenham amor pela Palavra 
de Deus. É comum pai, mãe ou avós que ensi-
nam as crianças a falar com o Papai do Céu e a 
pedir a Sua bênção, porém, essa oração não se 
torna relação ou experiência pessoal,  ca na-
quele tipo de fé quase que folclórica. As crian-
ças precisam ver sua família frequentando a 
Igreja, lendo a Bíblia, exercitando a caridade, 
dando bons conselhos e jamais fofocando, 
confessando seus pecados, rezando pelas pes-
soas que mais precisam do conforto que só a 
oração pode transmitir.

Texto retirado do livro: “Como participar da 

Missa com crianças”, de Rodrigo Luiz e Adeli-

ta Stoebel. Adaptado por Hélio Cunegundes.


