17. Rito da Comunhão

P. 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...

(O celebrante continua...)

18. Canto de Comunhão
Canto 1
1. É bom estarmos juntos à mesa do
Senhor. / E unidos na alegria, partir o
Pão do Amor.
REFRÃO: Na vida caminha quem come
deste Pão. / Não anda sozinho quem
vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso
Deus. / Com Ele, vamos juntos seguindo
os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor;
/ que em nós o mundo veja a luz do seu
amor.
4. Foi Deus quem deu outrora, ao povo
o pão do céu; / porém nos dá agora o
próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro,
a comunhão, / se formos para o mundo
sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar /
quem quer no dia a dia o amor testemunhar.
Canto2

REFRÃO: O Pão da vida, a comunhão, /
nos une a Cristo e aos irmãos. / E nos ensina a abrir as mãos / para partir, repartir
o pão.

1. Lá no deserto a multidão / com fome
segue o Bom Pastor. / Com sede, busca a Nova
Palavra: / Jesus tem pena e reparte o pão.
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei, / quando
amou-nos até o fim, / partiu o Pão, disse:
“Isto é meu Corpo / por vós doado: Tomai,
Comei”.
3. Se neste pão, nesta Comunhão, / Jesus
por nós, dá a própria vida, / vamos também
repartir os dons, / doar a vida por nosso irmão.
4. Onde houver fome, reparte o pão / e tuas
trevas hão de ser luz. / Encontrarás Cristo
no irmão. / Serás bendito do Eterno Pai.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Sl 1,2-3)

O que medita dia e noite na lei do Senhor
dará seu fruto no devido tempo.

19. Canto de Ação de Graças

1. Salve, Regina, Mater misericordiae, / vita,
dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te clamamus, exsules filii Hevae, / ad te suspiramus,
gementes et flentes / in hac lacrimarum valle.
/ Eia, ergo, advocata nostra, / illos tuos misericordes oculos ad nos converte; / et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, / nobis post
hoc exilium ostende / o clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria.

20. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, fazei que sejamos
ajudados pelo sacramento que acabamos
de receber, para que o jejum de hoje vos
seja agradável e nos sirva de remédio. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência

L. Participantes desta celebração eucarística, evitemos pensar que já cumprimos
nossa obrigação ao receber as cinzas. Ao
contrário, este é apenas o primeiro passo da
grande caminhada de conversão. Durante
quarenta dias, tenhamos a Palavra de Deus
como norte que nos orienta para celebrar
com alegria a Páscoa. A Campanha da Fraternidade também nos ajudará a vencer as
situações de violência.

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Deus, Pai de misericórdia, conceda a
todos vós, como concedeu ao filho pródigo,
a alegria do retorno à casa.
T. Amém.

P. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.

P. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos
sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
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P. A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,
/ a tua Igreja se propõe a superar / a violência que está nas mãos do mundo, / e sai
do íntimo de quem não sabe amar.
REFRÃO: Fraternidade é superar a violência! / É derramar, em vez de sangue,
mais perdão! / É fermentar na humanidade o amor fraterno! / Pois Jesus disse
que “somos todos irmãos”. (2x)
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, / e cultivá-los com carinho e proteção,
/ não mais verá a violência em sua terra.
/ Levar a paz é compromisso do cristão!
3. A exclusão que leva a morte, tanta gente,
/ corrompe vidas e destrói a criação. / Basta
de guerra e violência, ó Deus clemente! / É
o clamor dos filhos teus em oração.
4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, / pleno de paz, de harmonia e unidade.
/ Sonhamos ver um novo céu e uma nova
terra: / todos na roda da feliz fraternidade.
5. Tua Igreja tem o coração aberto, / e nos
ensina o amor a cada irmão. / Em Jesus
Cristo, acolhe ama e perdoa, / quem fez o
mal, caiu em si e quer perdão.
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2018

Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito
amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer
paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura
e compaixão, sempre viveu as relações repletas de perdão e misericórdia. Derrama sobre
nós o Espírito Santo, para que, com o coração
convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem
violência, para que, no mundo inteiro, cresça o
vosso reino de liberdade, verdade e paz. Amém.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE EM
FAMÍLIA

Neste tempo de Quaresma e Campanha da
Fraternidade, somos convidados a reunir nossos
familiares, vizinhos e amigos para os encontros
da CF em Família. É também um rico momento
para missionariamente formarmos grupos em
locais ainda não tão atingidos pela vida paroquial. O livrinho já está à disposição nas paróquias e nas sedes dos Vicariatos. Não percamos
um só momento.
PORTAL DA ARQUIDIOCESE
DO RIO DE JANEIRO

www.arquidiocese.org.br
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Ano B – n o 17 – 14 de fevereiro de 2018

Quarta-Feira de Cinzas

Início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade
Dia de jejum e abstinência

Com a celebração da imposição das cinzas iniciamos um novo tempo litúrgico, a Quaresma,

tempo de intensa conversão ao Cristo que nos ama. Por meio desse tempo litúrgico, cada
pessoa e cada comunidade são convidadas à revisão de toda a vida, no desejo de superar
aquilo que não está de acordo com o que Jesus Cristo viveu e ensinou. No Brasil, iniciamos
também a Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema “Fraternidade e superação da violência” e como lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8). Em profundo
espírito de conversão, participemos intensamente desta Eucaristia.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

Antífona da Entrada (Sb 11,24-25.27)

(De pé)

REFRÃO: Eis o tempo de conversão, eis o
dia da salvação. / Ao Pai voltemos, junto
andemos. Eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade,
são amor. / Dirigi os passos meus; em Vós
espero, ó Senhor! / Ele guia ao bom caminho
quem errou e quer voltar. / Ele é bom, fiel
e justo; Ele busca e vem salvar.

2. Viverei com o Senhor. Ele é o meu sustento. / Eu confio mesmo quando minha
dor não mais aguento. / Tem valor aos olhos
seus meu sofrer e meu morrer. / Libertai o
vosso servo e fazei-o reviver!
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu
caminho; / ela é a vida, é alegria; vou guardá-la com carinho. / Sua Lei, seu mandamento é viver a caridade. / Caminharemos
todos juntos, construindo a unidade!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
T. Amém.

P. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.

Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e
nada do que criastes desprezais: perdoais
nossos pecados pela penitência porque sois
o Senhor nosso Deus.

(O ato penitencial é substituído pelo rito da
imposição das cinzas, não se recitando o Hino de
Louvor.)

3. Oração
P. OREMOS: Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de jejum o
tempo da Quaresma, para que a penitência
nos fortaleça no combate contra o espírito
do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Escutando a Palavra de Deus, deixemos
que o nosso coração se transforme pela força
do Evangelho, que nos chama a atenção
à prática das obras de misericórdia para
sermos homens novos.

4. Primeira Leitura

(Sentados) ( (Jl 2,12-18)

Leitura da Profecia de Joel

“Agora, diz o Senhor, voltai para mim
com todo o vosso coração, com jejuns,
lágrimas e gemidos; 13rasgai o coração, e
não as vestes; e voltai para o Senhor, vosso
Deus; ele é benigno e compassivo, paciente
e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar
o castigo.” 14Quem sabe, se ele se volta para
vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso
Deus? 15Tocai trombeta em Sião, prescrevei
o jejum sagrado, 16 convocai a assembleia;
congregai o povo, realizai cerimônias de
culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e
lactentes; deixe o esposo seu aposento, e
a esposa, seu leito. 17Chorem, postos entre
o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados
do Senhor, e digam: “Perdoa, Senhor, a teu
povo, e não deixes que esta tua herança
sofra infâmia e que as nações a dominem.”
Por que se haveria de dizer entre os povos:
“Onde está o Deus deles?” 18Então o Senhor
encheu-se de zelo por sua terra e perdoou
ao seu povo. Palavra do Senhor.
12

T. Graças a Deus.

5. Salmo Responsorial
[Sl 50(51)]

REFRÃO: Misericórdia, ó Senhor, pois
pecamos.

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! * Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, *
e apagai completamente a minha culpa!

Entrada, Aclamação e Comunhão 2 : Pe. José Weber; Imposição das Cinzas 1: Pe. José Weber e Jaime Molina; Imposição das Cinzas 2: Luiz Carlos Agostini; Ofertas: J. Thomaz
Filho e Fr. Fabreti; Comunhão 1: Irmã Míria T. Kolling; Ação de Graças: Gregoriano; Canto Final: Hino da CF 2018 – Fr. Zilmar Augusto, OFM e Pe. Wallison Rodrigues.

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, *
o meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, *
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que seja
puro, * dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, *
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo *
e confirmai-me com espírito generoso!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, *
e minha boca anunciará vosso louvor!

6. Segunda Leitura

(2Cor 5,20 – 6,2)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Coríntios
Irmãos, 20 somos embaixadores de Cristo,
e é Deus mesmo que exorta através de
nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus.
21
Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que
nele nós nos tornemos justiça de Deus.
6,1
Como colaboradores de Cristo, nós vos
exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, 2pois ele diz: “No momento
favorável, eu te ouvi e no dia da salvação,
eu te socorri.” É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Aclamação ao Evangelho (De pé)
REFRÃO: Honra, glória, poder e louvor,
/ a Jesus, nosso Deus e Senhor!
1. É Ele o Pão que se vai repartir, / o Pão
da Palavra que vamos ouvir.
2. O homem não pode viver só de pão, /
mas vive quem guarda a Palavra de Deus.

8. Evangelho

(Mt 6,1-6.16-18)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus aos
seus discípulos: 1“Ficai atentos para não
praticar a vossa justiça na frente dos
homens, só para serdes vistos por eles.
Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. 2Por

Quaresma:
Tempo de
renovação da
própria vida.

isso, quando deres esmola, não toques a
trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem
elogiados pelos homens. Em verdade vos
digo: eles já receberam a sua recompensa.
3
Ao contrário, quando deres esmola, que
a tua mão esquerda não saiba o que faz a
tua mão direita, 4 de modo que a tua esmola
fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está
oculto, te dará a recompensa. 5Quando
orardes, não sejais como os hipócritas,
que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem
vistos pelos homens. Em verdade vos digo:
eles já receberam a sua recompensa. 6Ao
contrário, quando tu orares, entra no teu
quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está
escondido, te dará a recompensa. 16Quando
jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram
o rosto, para que os homens vejam que
estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já
receberam a sua recompensa. 17Tu, porém,
quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o
rosto, 18para que os homens não vejam que
tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que
está oculto. E o teu Pai, que vê o que está
escondido, te dará a recompensa.” Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

9. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

10. Liturgia Penitencial

Rito da bênção e imposição das
cinzas

(De pé)

P. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com
a riqueza da sua graça estas cinzas, que
vamos colocar sobre as nossas cabeças em
sinal de penitência.
(Pausa)
P. Ó Deus, que não quereis a morte do
pecador, mas a sua conversão, escutai
com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar = estas cinzas, que vamos
colocar sobre as nossas cabeças. E assim
reconhecendo que somos pó e que ao pó
voltaremos consigamos, pela observância
da Quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, à semelhança
do Cristo ressuscitado. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

Sugerimos
fazer alguns
propósitos:

(Em silêncio, o sacerdote asperge as cinzas com
água benta. Todos se encaminham para receber as
cinzas. O sacerdote, impondo-lhes as cinzas, diz a
cada um: “Convertei-vos e crede no Evangelho” ou
então “Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar”.)

11. Imposição das Cinzas
Canto 1

REFRÃO: Como o Senhor vos perdoou e
acolheu, / perdoai e acolhei vossos irmãos!

1. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria
com injúria; / ao contrário, abençoai, pois
Deus chamou-nos para isso.
2. O Senhor, na sua cruz, carregou nossos
pecados: / carreguemos também nós, as fraquezas dos irmãos!

3. O Senhor, pregado à cruz, implorou por
seus algozes: / “Perdoai-lhes, ó meu Pai, pois
não sabem o que fazem!”
4. Tende em vós os sentimentos que Jesus
teve por nós: / sendo Deus se humilhou, fez-se
servo e nos salvou.

5. Senhor santo e inocente, que sofrestes
injustiças: / ensinai-nos vosso exemplo tão
sublime de perdão.
Canto 2

1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. / Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. / Perdão,
Senhor, pelos males que causei, / pelas coisas
que falei, / pelo irmão que eu julguei.
REFRÃO: Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, / meu pecado vem lavar com
teu amor. / Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, / e liberta minha alma para
o amor.

2. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador.
/ Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
/ Mas mesmo assim, tu me amas; quero
então, / te entregar meu coração, / suplicar
o teu perdão.

12. Preces da Comunidade

P. Demos graças a Deus Pai, que nos concede o dom de iniciar hoje o tempo quaresmal. Supliquemos que durante esses dias de
salvação ele purifique os nossos corações
na caridade, pela vinda do Espírito Santo.
Digamos, pois, cheios de confiança:

T. Senhor, escutai-nos com a vossa misericórdia!

1. Pela Santa Igreja de Deus, espalhada por
todos os povos e culturas, para que sempre
mais anuncie a Boa Nova que transforma
homens e mulheres, rezemos ao Senhor:
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2. Pelo Papa N., pelo nosso Arcebispo N.,
pelo Clero e por todos os que de alguma
forma anunciam a Boa Nova, para que,
vivendo este tempo quaresmal, sejam fiéis
ao que Jesus Cristo ensinou, rezemos ao
Senhor:

3. Pela Campanha da Fraternidade, instrumento de evangelização no Brasil, para que
a reflexão sobre a não violência estimule
entre nós e em todas as pessoas o desejo de
vivermos como irmãos, rezemos ao Senhor:
4. Por nossa comunidade, para que, nesse
tempo forte que é a Quaresma, redescubra
sempre mais a alegria de amar a Deus e ao
próximo, rezemos ao Senhor:
5. Por todos os que sofrem, para que
encontrem corações generosos que os
socorram e aliviem suas dores, rezemos
ao Senhor:

6. Por nós, que hoje nos reunimos para
iniciar a caminhada quaresmal, para que
o Senhor nos fortaleça com seu Divino
Espírito contra as tentações das vaidades,
renovando-nos rumo à Páscoa do Ressuscitado, rezemos ao Senhor:
(Outras intenções da comunidade.)

P. Acolhei, Pai Santo, as preces que vos
apresentamos neste dia penitencial e
dai-nos a graça de uma santa Quaresma,
fazendo crescer em nós os frutos do Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
13. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto dizendo tudo!... / Se não
conseguiu como queria, o seu silêncio não
ficou mudo.

REFRÃO: Ela muito amou, tem a minha
paz. Vai seguir caminho sem temor. /
Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor.
2. Ela ultrapassou toda medida, não lhe
bastando meros preceitos. / Lágrimas, perfume, que acolhida! Nem se importando
com preconceitos.

3. Se ninguém ousou dizer bem claro o que
pensava daquele gesto, / Ele revelou como
era raro esse carinho tão manifesto.

4. Ele é sempre mais que um convidado:
se põe à mesa nutrindo a vida; / olha os
corações e põe de lado toda aparência, cura
a ferida!

14. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.

15. Oração Sobre as Oferendas

P. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó
Deus, a graça de dominar nossos maus
desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas,
celebremos com fervor a paixão do vosso
Filho. Que vive e reina para sempre.
T. Amém.

16. Oração Eucarística II

Prefácio da Quaresma, IV
Os frutos do jejum
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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. Pela penitência
da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso
espírito fraterno e nos garantis uma eterna
recompensa, por Cristo, Senhor nosso. Por
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. 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!

P. 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.
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.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. 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!
P. 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!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela
cresça na caridade, com o Papa N., com o
nosso Bispo N. e todos os ministros do vosso
povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. 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!
P. 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!
P. 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.
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