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Entrada e Aclamação: j. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Maria de Fátima de Oliveira e André J. 
Zamur; Comunhão: Pe. José Cândido da Silva; Final: Oswaldo J. Santos.

Com a alegria, que é fruto do Espírito Santo, retorna-
mos à casa de Deus nesse oitavo dia da Páscoa para 
celebrar a misericórdia do Senhor em nossa história. 
Motivados pelo testemunho dos Apóstolos e a exem-
plo dos primeiros cristãos, deixemos que o Divino 
Espírito reacenda em nós o dom da fé, e Ele mesmo 
faça crescer em nossas vidas a graça do mistério pas-
cal que celebramos. Que esta Eucaristia nos ajude a 
ter um olhar sobre as nossas comunidades como um 
“sacramento” do Ressuscitado, para que nela possa-
mos fazer a experiência de ser um só coração e uma 
só alma. 

  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Novo Sol brilhou! / A Vida superou / sofrimento, 
dor e morte, tudo enfim. / Nosso olhar se abriu. / Deus 
mesmo se incumbiu / de tomar-nos pela mão, assim.
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REFRÃO: O Deus de Amor jamais se descuidou. 
/ Em seu vigor, Jesus ressuscitou!

2. Estender a mão, / abrir o coração, / acolher, compar-
tilhar e perdoar / é fazer o céu / cumprir o seu papel: 
/ já na terra tem de vigorar!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Ressuscit-
ado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Antífona da Entrada (1Pd 2,2)

Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite 
espiritual para crescerdes na salvação, aleluia!

3. Ato Penitencial
P. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o pecado e a morte, também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai.

(Momento de silêncio)

P. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova Aliança, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.



P. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no tem-
plo santo de Deus, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no 
reino dos céus, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, per-
doe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele amados. / Sen-
hor 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 Cris-
to, 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
P. OREMOS: Ó Deus de eterna misericórdia, que 
reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa 
pascal, aumentai a graça que nos destes. E fazei que 



compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o 
espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos 
redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Somente como verdadeiros ouvintes da Palavra de 
Deus conseguiremos fazer a experiência de ser um só 
coração e uma só alma no seio da comunidade.

6. Primeira Leitura (At 4, 32-35) (Sentados)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
32A multidão dos fiéis era um só coração e uma só 
alma. Ninguém considerava como próprias as coisas 
que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. 
33Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os 
fiéis eram estimados por todos. 34Entre eles ninguém 
passava necessidade, pois aqueles que possuíam ter-
ras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o 
colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distri-
buído conforme a necessidade de cada um. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial Sl 117(118)

REFRÃO: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; 
“eterna é a sua misericórdia!”



1. 2A casa de Israel agora o diga: * “Eterna é a sua mise-
ricórdia!” 3A casa de Aarão agora o diga: * “Eterna é 
a sua misericórdia!” 4Os que temem o Senhor agora 
o digam: * “Eterna é a sua misericórdia!”
2. 16aA mão direita do Senhor fez maravilhas,  16ba 
mão direita do Senhor me levantou, * a mão direita 
do Senhor fez maravilhas!” 17Não morrerei, mas ao 
contrário, viverei * para cantar as grandes obras do 
Senhor! * 18O Senhor severamente me provou, * mas 
não me abandonou às mãos da morte.
3. 22“A pedra que os pedreiros rejeitaram, * tornou-se 
agora a pedra angular. 23Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: * Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
24Este é o dia que o Senhor fez para nós, * alegremo-
-nos e nele exultemos!

8. Segunda Leitura (1Jo 5,1-6)

Leitura da Primeira Carta de São João
Caríssimos: 1Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nas-
ceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, 
amará também aquele que dele nasceu. 2Podemos 
saber que amamos os filhos de Deus, quando ama-
mos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3Pois 
isto é amar a Deus: observar os seus mandamentos. E 
os seus mandamentos não são pesados, 4pois todo o 
que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória 
que venceu o mundo: a nossa fé. 5Quem é o vencedor 
do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho 
de Deus? 6Este é o que veio pela água e pelo sangue: 
Jesus Cristo. (Não veio somente com a água, mas com 
a água e o sangue.) E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade. Palavra do Senhor.



T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
REFRÃO: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia!

1. Vós, povos todos da terra - Aleluia! Aleluia! / Vin-
de, cantai ao Senhor! Aleluia! Aleluia! / Vinde, louvai 
nosso Deus - Aleluia! Aleluia! / Que seu Amor é sem 
fim! Aleluia! Aleluia!

2. Frente à loucura dos homens - Aleluia! Aleluia! / 
Vive a loucura do Amor! Aleluia! Aleluia! / Vem nos 
doar, em pessoa - Aleluia! Aleluia! / A vida plena que 
é sua! Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 20,19-31) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 19AO ANOITECER DAQUELE DIA, o primeiro da 
semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as por-
tas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus 
entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja 
convosco”. 20Depois dessas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por 
verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz este-
ja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos 
envio”. 22E depois de ter dito isso, soprou sobre eles 



e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A quem perdo-
ardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem 
os não perdoardes, eles lhes serão retidos”. 24Tomé, 
chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. 25Os outros discípulos 
contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé 
disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos em suas 
mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e 
não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. 26Oito 
dias depois, encontravam-se os discípulos novamente 
reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estan-
do fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio 
deles e disse: “A paz esteja convosco”. 27Depois disse 
a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. 
Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas 
incrédulo, mas fiel”. 28Tomé respondeu: “Meu Senhor 
e meu Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque 
me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem 
visto!” 30Jesus realizou muitos outros sinais diante dos 
discípulos, que não estão escritos neste livro. 31Mas 
estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a 
vida em seu nome. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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 crucifica-
do, morto e sepultado. / Desceu à mansão dos mor-
tos; / 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 peca-
dos; / na ressurreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Apresentemos ao Cristo Ressuscitado nossas 
intenções. Que Ele se digne ouvi-las pela sua misericór-
dia. Digamos juntos:
T. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor!
1. Pela Igreja de Deus, Mãe de todas as comunidades, 
a fim de que ela sempre manifeste ao mundo a alegria 
da fraternidade, da misericórdia e da compreensão, 
oremos:
2. Pelos que não acreditam na vida de comunidade 
como caminho para o encontro com o Ressuscita-
do, a fim de que redescubram a alegria da comunhão 
evitando o caminho das vaidades e do individualismo, 
oremos:
3. Por todos aqueles que foram batizados nestas sol-
enidades pascais, a fim de que em suas vidas deem 
sempre testemunho de um coração que vive na luz 
do Ressuscitado, oremos:
4. Pela celebração da Festa da Misericórdia, neste 



domingo da oitava da Páscoa, a fim de que o Espírito 
Santo preencha com sua luz as nossas vidas e de todos 
aqueles que encontrarmos ao longo da semana, afu-
gentando as trevas do medo e da discórdia, oremos:
5. Pelos nossos governantes, a fim de que sejam alca-
nçados pela misericórdia do Senhor, e, iluminados 
pela virtude da justiça, promovam entre nós a ordem, 
o progresso e a equidade, oremos:

(Outras intenções)

P. Cristo Redentor, pelos méritos da vossa ressurreição, 
acolhei as preces que vos apresentamos. Vós que sois 
Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: As nossas ofertas de vinho e de pão / 
celebram a glória da Ressurreição, / a glória da 
Ressurreição.
1. O grão que morrera no seio do chão, / renasce no 
trigo, tornando-se pão. / A uva amassada, pisada, 
moída, / ressurge no vinho, sustento da vida.

2. O pão e o vinho são hoje memória / do novo Cordei-
ro na sua vitória. / Sinais da Aliança da terra e dos 
céus / no corpo e no sangue do Filho de Deus.

3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, / o chão que 
pisamos, a relva florida. / Os frutos da terra, por nós 
cultivados, / se tornem o corpo do Ressuscitado.



15. 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.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo (e dos 
que renasceram nesta Páscoa), para que, renovados 
pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eter-
na felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística I
Prefácio da Páscoa, I
O mistério pascal

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 sal-
vação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas 
sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado 
do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e, ressurgin-



do, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, 
nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só 
voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, 
nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que abençoeis = estas oferendas apresentadas 
ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: 
concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo 
e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos 
também pelo vosso servo o Papa N., por nosso Bispo 
N., e por todos os que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N. 
e de todos os que circundam este altar, dos quais con-
heceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles 
vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e 
por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para 
alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
P. Em comunhão com toda a Igreja celebramos o dia 
santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São 
José, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, 
André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu 



e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sis-
to, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João 
e Paulo, Cosme e Damião), e todos os vossos Santos. 
Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a 
vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos!
P. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos 
servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos 
também por aqueles que fizestes renascer pela água 
e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos 
os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, 
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. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão 
em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO, 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. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
P. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso 
Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa 
ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso 
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que 
nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a 
oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de 
Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja leva-
da à vossa presença, para que, ao participarmos deste 
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, 
sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N. 
que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. 
A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, con-
cedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa 
imensa misericórdia, concedei, não por nossos méri-
tos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos 
e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé, 
(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e 
Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e 
todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!



P. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens 
e distribuí-los entre nós. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a oração que o 
Senhor Jesus no ensinou:

T. Pai nosso...              (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Este é o hino do povo de Deus, / que caminha pra 
união. / Venham todos à comunhão / com Jesus e com 
nosso irmão.
REFRÃO: Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, / 
vive no nosso meio, aleluia! (2x)

2. Meus irmãos, venham todos cear, / é a ceia da res-
surreição. / O Cordeiro está imolado, / celebremos a 
salvação.

3. Quem comer deste pão viverá, / é o Pão vivo que vem 
do céu; / esperemos a salvação, / novos céus, nova terra.

4. No Senhor fomos redimidos, / no seu Sangue lavados 
fomos. / Sua cruz é libertação, / Jesus Cristo é nosso irmão.

5. Quem nos vir sempre reunidos, / vai dizer: como são 
unidos. / Nossos sonhos se realizaram, / quem tem fé 
vive a eternidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.



Antífona da Comunhão (Cf. Jo 20,27)

Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas 
incrédulo, mas fiel, aleluia!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Concedei, ó Deus onipotente, que con-
servemos em nossa vida o sacramento pascal que 
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Reunidos em comunidade, experimentamos a pre-
sença do Senhor Ressuscitado em nosso meio. Que 
esta celebração eucarística estimule em nós gestos de 
solidariedade, compreensão e misericórdia para com 
os irmãos e irmãs em nossa comunidade paroquial e 
fora dela. 

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta sol-
enidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
T. Amém.
P. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela res-



surreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da 
imortalidade.

T. Amém. 

P. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Sen-
hor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais 
chegar exultantes à festa das eternas alegrias.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho = e 
Espírito Santo.

T. Amém.

P. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado. Ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia! Aleluia!

T. Graças a Deus. Aleluia! Aleluia!

23. Canto Final
1. Ressuscitou o Rei da Glória, / Cristo venceu por amor. 
/ Canta, celebra a vitória, / Cristo hoje ressuscitou.
REFRÃO: Cristo vive (2x), Cristo Reina (2x), / Cristo 
Impera (2x). / Ressuscitou, meu Senhor. 

2. Cristo Jesus ressurgindo, / a Luz vence a escuridão. 
/ Ó morte, onde está tua vitória, / na festa da ressur-
reição. 

3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da Virgem Maria. 
/ Pelo Espírito Santo, / fonte de amor e alegria. 

4. Cantai louvores e glória, / é para nós novo dia. / O 
Cristo se faz alimento, / é Pão na Eucaristia.



Você pensa em ser PADRE, FREIRA ou RELIGIOSO?

Chega de dúvidas! SIGA SEU CORAÇÃO!

Fale com o Padre de sua paróquia ou procure a Pastoral Vocacional. Tel: 2292-3132, ramais 418 e 438.

LEITURAS DA SEMANA
12/2a FEIRA: At 4,23-31; Sl 2,1-3.4-6.7-9; Jo 3,1-
8; 13/3a FEIRA: S. Martinho I, PpMt: At 4,32-37; 
Sl 92(93); Jo 3,7b-15; 14/4a FEIRA: At 5,17-26; Sl 
33(34); Jo 3,16-21; 15/5a FEIRA: At 5,27-33; Sl 33(34); 
Jo 3,31-36; 16/6a FEIRA: At 5,34-42; Sl 26(27); Jo 
6,1-15; 17/SÁBADO: At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21.
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ORAÇÃO DO DIZIMISTA            
“Recebei, Senhor, a minha oferta. / Não é uma esmola, porque 
não sois mendigo! / Não é um auxílio, porque não precisais dele! 
/ Também não é o que me sobra, que vos ofereço. / Esta oferta 
representa minha gratidão! / Pois o que tenho eu o recebi de vós. 
/ Amém!”


