Igreja em Oração

Semanário litúrgico-catequético
11 de junho de 2020 – Ano “A” – São Mateus – Cor litúrgica: branco

Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo
Solenidade

RITOS INICIAIS
Refrão Orante:
(de forma orante, repete-se algumas vezes)

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! Louvarei a Deus, à vida nos conduz.
1. CANTO DE ABERTURA
1. Todos convidados cheguem ao banquete do Senhor, festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor.
R. Cristo pão dos pobres, juntos nesta
mesa, pois a Eucaristia faz a Igreja. (bis)
2. Vejam quanta fome, muitos lares sem
ternura e pão, dor e violência, quanta
resistência, vamos acolher a cada irmão.
3. Vamos gente unida resgatar a paz
nesta cidade, ser o sal da terra, ser a luz
do mundo, espalhar justiça e caridade.
(L. e M.: Pe. José Freitas Campos)

2. SAUDAÇÃO
CP. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
CP. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
3. INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, nesta So-

lenidade do Corpo e Sangue de Cristo,
manifestamos a nossa fé no Senhor que
permanece conosco no sinal da sua Páscoa. Unamo-nos na mesma fé, como comunidade reunida em torno da Palavra e
da Mesa da Eucaristia, que nos alimenta
para a vida.
4. ATO PENITENCIAL
CP. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,

abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor. (silêncio)
CP. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
CP. Manifestai, Senhor, a vossa
misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
CP. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
5. HINO DE LOUVOR (preferencialmente cantado)
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.
6. ORAÇÃO DO DIA
CP. Oremos. (silêncio) Senhor Jesus Cristo,
neste admirável sacramento nos deixastes
o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do
vosso Corpo e do vosso Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da

vossa redenção. Vós, que sois Deus com o
Pai, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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L. Acolhamos a Palavra do Senhor,
S h alimento de vida e salvação.

7. PRIMEIRA LEITURA – Dt 8,2-3.14b-16a
Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo, dizendo: 2Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses quarenta anos, no deserto, para te humilhar e te
pôr à prova, para saber o que tinhas no teu
coração, e para ver se observarias ou não
seus mandamentos. 3Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te
com o maná que nem tu nem teus pais
conhecíeis, para te mostrar que nem só
de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. 14bNão
te esqueças do Senhor teu Deus que te
fez sair do Egito, da casa da escravidão,
15e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras,
escorpiões, e uma terra árida e sem água
nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para
ti da pedra duríssima, 16ae te alimentou no
deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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8. SALMO RESPONSORIAL – Sl 147(148)
R. Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu Deus, ó Sião!
1. 12Glorifica o Senhor, Jerusalém! */ Ó
Sião, canta louvores ao teu Deus!/ 13Pois
reforçou com segurança as tuas portas, */
e os teus filhos em teu seio abençoou. R.
2. 14A paz em teus limites garantiu */
e te dá como alimento a flor do trigo./
15Ele envia suas ordens para a terra, */ e
a palavra que ele diz corre veloz. R.
3. 19Anuncia a Jacó sua palavra, */ seus
preceitos e suas leis a Israel./ 20Nenhum
povo recebeu tanto carinho, */ a nenhum
outro revelou os seus preceitos. R.
9. SEGUNDA LEITURA – 1Cor 10,16-17
Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios
Irmãos: 16O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão
com o sangue de Cristo? E o pão que
partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? 17Porque há um só pão,
nós todos somos um só corpo, pois
todos participamos desse único pão.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
10. SEQUÊNCIA
(no canto, intercalar solista e povo, a cada estrofe)
1. Solo: Terra, exulta de alegria, louva

teu pastor e guia. /: Com teus hinos, tua
voz! :/ (bis)
2. Todos: Tanto possas, tanto ouses,
em louvá-lo não repouses: /: sempre
excede o teu louvor! :/ (bis)
3. S. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo
que dá vida, /: vem com ela celebrar! :/ (bis)
4. T. Este pão, que o mundo creia! Por
Jesus, na Santa Ceia, /: foi entregue
aos que escolheu. :/ (bis)
5. S. Nosso júbilo cantemos, nosso amor
manifestemos, /: pois transborda o coração! :/ (bis)
6. T. Quão solene a festa, o dia, que da
santa Eucaristia /: nos recorda a instituição! :/ (bis)
7. S. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e
realeza, /: foi-se a Páscoa dos judeus. :/ (bis)
8. T. Era sombra o antigo povo, o que
é velho cede ao novo: /: foge a noite,
chega a luz. :/ (bis)
9. S. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia /: repeti-lo até
voltar. :/ (bis)
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T. Seu preceito conhecemos: pão e
vinho consagremos /: para a nossa salvação. :/ (bis)

10.

(M.: Ir. Miria T. Kolling)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – Jo 6,51
R. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem
deste pão come, sempre há de viver! R.
12. EVANGELHO – Jo 6,51-58
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
CP. ? Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo: disse Jesus às multidões
dos judeus: 51“Eu sou o pão vivo descido
do céu. Quem comer deste pão viverá
eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo”.
52Os judeus discutiam entre si, dizendo:
“Como é que ele pode dar a sua carne a
comer?” 53Então Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes
a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em
vós. 54Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia. 55Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu
sangue, verdadeira bebida. 56Quem come
a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57Como o Pai,
que vive, me enviou, e eu vivo por causa
do Pai, assim aquele que me recebe como
alimento viverá por causa de mim. 58Este
é o pão que desceu do céu. Não é como
aquele que os vossos pais comeram. Eles
morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico)

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.
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Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém.
15. PRECES DA COMUNIDADE
CP. Oremos a Deus, que cuida de todas as
suas criaturas e peçamos humildemente.
(invocações e resposta cantadas)
T. Em vós confiamos, Senhor!
1. Fazei que a Igreja cresça em santida-

de. T. Em vós confiamos, Senhor!
2. Protegei o Papa Francisco. T. Em vós
confiamos, Senhor!
3. Assisti o nosso bispo diocesano.
T. Em vós confiamos, Senhor!
4. Alimentai todos aqueles que têm
fome. T. Em vós confiamos, Senhor!
5. Que as comunidades cresçam na unidade. T. Em vós confiamos, Senhor!
6. Fortalecei-nos com vossa graça transbordante. T. Em vós confiamos, Senhor!
7. Que esta Eucaristia que celebramos
transforme a nossa vida. T. Em vós
confiamos, Senhor!
(outras intenções preparadas pela equipe)

Escutai, Senhor, as preces que humildemente vos pedimos. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.
CP.

LITURGIA EUCARÍSTICA
STICA
CA
16. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
R. Os cristãos tinham tudo em comum,

dividiam seus bens com alegria. Deus
espera que os dons de cada um se repartam com o amor no dia a dia. (bis)
1. Deus criou este mundo para todos,
quem tem mais é chamado a repartir
com os outros o pão, a instrução e o
progresso, fazer o irmão sorrir.
2. Mas acima de alguém que tem riqueza está o homem que cresce ao seu valor
e, liberto, caminha para Deus repartindo com todos o amor.
3. No desejo de sempre repartirmos
nossos bens, elevemos nossa voz, ao trazer o pão e vinho para o altar em quem
Deus vai se dar a todos nós.
(L.: D. Carlos Alberto Navarro / M.: Waldeci Farias)

17. CONVITE À ORAÇÃO
CP. Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de
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cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício 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. Amém.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
CP. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os
dons da unidade e da paz, simbolizados
pelo pão e o vinho que ofereceremos na sagrada Eucaristia. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (MR, p. 469)
Prefácio da Santíssima Eucaristia, I (MR, p. 439)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
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,
Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno
sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da nova
Aliança e mandou que o celebrássemos
em sua memória. Sua carne, imolada por
nós, é o alimento que nos fortalece. Seu
sangue, por nós derramado, é a bebida
que nos purifica. Por essa razão, os anjos
do céu, as mulheres e homens da terra,
unidos a todas as criaturas, proclamamos, jubilosos, vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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!
CP. 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
Francisco, por nosso Bispo N., e por todos os que guardam a fé que receberam
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos

e filhas N. N. e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis 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!
2C. Em comunhão com toda a Igreja,
veneramos a sempre Virgem Maria,
Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus
Cristo; e também São José, esposo de
Maria, 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, Sisto, 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!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos.
CC. 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!
CP. 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
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.
CP. 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!

CP. Celebrando, pois, a memória da pai-

xão 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!
CP. 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 levada 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!
3C. 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,
concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
4C. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, 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!
Por ele não cessais de criar e santificar
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP. 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.
20. RITO DA COMUNHÃO
CP. 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...
CP. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
CP. 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
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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.
CP. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
CP. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
(todos se cumprimentam, sem canto)
T. (cantado) 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.
CP. Quem come a minha Carne e bebe meu Sangue permanece em mim e eu nele. 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).
21. CANTO DE COMUNHÃO

Eu sou o pão que vem do céu, quem crer em mim, irá
viver!
1. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão, Mistério de
amor, a nossa refeição.
2. O Senhor Jesus no Sacramento nos deixou memorial da
cruz: morte e ressurreição.
3. Tão grande mistério adoramos, neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar!
4. Ao Povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez
cair do céu comida salutar. (L. e M.: Pe. José Cândido da Silva)

CP. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.
CP. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém.
CP. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o caminho
da caridade e da paz.
T. Amém.
CP. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho ? e Espírito
Santo.
T. Amém.
CP. Glorificai o Senhor com a vossa vida; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

25. CANTO FINAL (canto a ser escolhido pela equipe)
MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS

R.

(momento de silêncio)

22. DEPOIS DA COMUNHÃO

Oremos. (silêncio) Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo
eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na
terra, pela comunhão do vosso Corpo e do vosso Sangue. Vós,
que viveis e reinais para sempre.
T. Amém.
CP.

RITOS FINAIS
23. BREVES AVISOS (caso necessário)
24. BÊNÇÃO FINAL (MR, p. 524)
(caso haja procissão com o Santíssimo Sacramento, a bênção final será dada ao término
da procissão)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

Monges Trapistas

Na primeira leitura ouvimos Deus pedir ao povo “lembra-te
de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu
(...). Não te esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do
Egito” (v. 2.14). Deus pede ao povo que conserve a memória
de todos os seus atos realizados no meio dele e de toda a experiência da ação salvadora que o povo fizera. Os atos divinos
não são acontecimentos que pertencem ao passado. Eles têm
significado, valor e força para cada nova geração que os acolhe, que os conserva e que reflete sobre eles. Jesus, consciente
desse valor salvífico da memória dos atos divinos, cria um ato
que, cada vez que é celebrado, rememora, atualiza e presentifica todos os atos divinos e salvíficos realizados na história
da salvação. Jesus, na última ceia, institui a Eucaristia e diz:
“fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). Este
ato, pelo poder divino da Palavra de Jesus, torna-nos presente,
real e eficaz o sacrifício de Jesus na cruz; a oferta de sua vida
por amor a cada pessoa humana; a vida mesma e inteira de
Jesus em corpo, alma, divindade. Toda a história da salvação
é contida, conservada e presentificada nesse ato. Além disso,
a história da salvação é uma história que acontece no tempo,
mas também está além dele. A Eucaristia é antegosto e antecipação da vida futura e bem-aventurada que Jesus nos prometeu. Por isso, como Jesus afirmou no Evangelho de hoje, a
Eucaristia é o pão divino, é o alimento de imortalidade, é a
vida divina que nos é oferecida de modo sensível, real e verdadeiro (v. 51.54-58).

Leituras da Semana (11ª Semana do Tempo Comum)
Seg.: 1Rs 17,1-6; Sl 120(121)1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. cf. 2); Mt 5,1-12
Ter.: São José de Anchieta Presb, memória – 1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8 (R/. 7); Mt 5,13-16
Qua.: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16),1-2a.4.5 e 8.11 (R/. 1); Mt 5,17-19
Qui.: SS. Corpo e Sangue do Senhor: Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147(147B),12-13.14-15.19-20 (R/. 12);

Sex.: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27),7-8a.8b-9.13-14 (R/. 8b); Mt 5,27-32
Sáb.: Sto. Antônio de Pádua PresbDr, memória – 1Rs 19,19-21; Sl 15(16),1-2a e .5.7-8.9-10

1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58

Mt 10,26-33
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(R/. cf. 5a); Mt 5,33-37

Dom.: 12º DTC – A – Jr 20,10-13; Sl 68(69),8-10.14.17.33-35 (R/. 14c); Rm 5,12-15;
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