DEZEMBRO 2022 L Orante
Canto: NOITE FELIZ
1. Noite feliz! Noite Feliz!/ Ó Senhor, Deus de amor!/ Pobrezinho nasceu em Belém./
Eis na lapa Jesus, nosso bem!/ :Dorme em paz, ó Jesus!
2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz,/ quão afável é teu coração, que quiseste
nascer nosso irmão/ :e a nós todos salvar!
3. Noite Feliz! Noite feliz!/ Eis que no ar vêm cantar/ aos pastores os anjos do céu,/
anunciando a chegada de Deus,/ :de Jesus Salvador!
Oração inicial: O PAI NOSSO FÁCIL
Todos: Pai nosso que estais nos céus,
Coment.: Que habita em luz inacessível, altíssimo, distante. Mas íntimo, Pai, ou Papai,
com todo o carinho. Não meu, nosso, de todos.
T.: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Com.: A glória de Deus é a felicidade dos homens. O nome de Deus é santificado quando
o seu reinado acontece. T.: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Com.: O reinado de Deus é o reinado de todos, o reinado do povo. Onde reina o deus
Mercado, só têm vez os competentes, os expertos, os arrogantes.
T.: Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
Com.: A vontade de Deus é a felicidade do povo, é isso que faz acontecer o seu reinado,
que santifica o seu nome. Assim na terra como no céu.
T.: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje.
Com.: O pão é o centro. As necessidades básicas estão no foco. Alimento é a primeira.
Pedimos para hoje, pensar muito no amanhã faz que um prejudique o outro. T.: O pão
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido
Com.: A vontade de Deus não está se realizando, porque nós erramos. Todos erram.
Temos que nos perdoar e seguir em frente. T.: Perdoai-nos as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação,
Com.: O reino do deus Mercado nos apresenta todos os dias as suas tentações de consumo,
de competição, de individualismo, de poder e de riqueza.
T.: E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coment.: Ou do Mau, do Maligno, daquele ou daquilo que nos tenta e não nos deixa
contribuir para que o nome de Deus seja santificado assim na terra como no céu.
T.: mas livrai-nos do mal. Porque Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

Semana entre 04 e 11 de dezembro
Canto e oração: P. 1

1. Leitura
Ler Mateus 11,2-11
Pré-texto:
A comunidade que nos deu este Evangelho foi à primeira, a de Jerusalém. Esteve
muito próxima dos discípulos de João Batista, que pensavam que fosse ele, e não Jesus,
o Messias esperado. Era preciso ficar claro que Jesus e não João foi o Messias. Quando
narra o batismo de Jesus, faz questão de apresentar João se recusando a batizar Jesus. Era
como se o próprio Batista estivesse dizendo: “eu é que tenho de ser seu discípulo e não
você meu discípulo”.
Contexto:
João Batista está preso. Ele havia dito a Herodes que não estava certo ele devolver
para o pai, o rei Aretas, a sua primeira mulher e ficar com a mulher de seu irmão Felipe,
chamada Herodíades, sobrinha deles por parte de pai. Por isso, ele se preocupa, pois sabe
que, mesmo que Herodes o respeite um pouco, Herodíades vai fazer tudo para matá-lo.
Será que Jesus é mesmo o messias? Se for, como parece, então seus discípulos têm agora
de seguir Jesus.
Ler novamente Mateus11,2-11 e responder:
1. Por que será que João Batista, que já está preso e pouco depois será morto, mandou
os discípulos perguntarem a Jesus era ele o esperado Messias ou se ainda deviam
esperar outro? (vv. 2-3)
2. Jesus respondeu de maneira direta (“Sim!” ou “Não!”)? (vv. 4-6)
3. Nos vv. 4-6 Jesus está falando simplesmente de milagres ou essas curas têm
significados simbólicos? Qual seriam esses significados?
4. Do que ele disse (4-6) que parte poderia mais deixar alguns desconfiados ou do
contra? Por que ele chama de felizes os que não ficam escandalizados com ele?
5. Do que Jesus falou sobre João para as multidões, o que é que o Batista não era e o que
ele era? (vv. 7-10)
6. Nós seremos maiores do que João Batista? Por quê? (v. 11)
Espelho para a comunidade onde foi escrito:
A comunidade do Evangelho tem certeza: Jesus e não João Batista é o enviado
por Deus. Ele traz a Boa Notícia completa para os pobres. Isso quer dizer que os leprosos,
os excluídos, deixam de ser impuros, excluídos, os que não enxergam, os cegos, abrem
os olhos, os paralíticos, os que não podem ter iniciativa, passam a andar, os surdos e
mudos, os que não podem ouvir nem falar, agora escutam e falam. Já estavam mortos,
agora têm nova vida. O sentido da missão de Jesus é esse, é levar essa boa notícia para os
pobres deste mundo.
João é o último, mas é o maior dos profetas da antiga Aliança. Ele faz a ligação
da antiga com a nova Aliança. Mas a Nova Aliança, selada com a morte de Jesus, não
tem comparação com a antiga. O menor no reino de Deus inaugurado por Jesus, o menor
que seja na comunidade dos discípulos de Jesus é maior do que João Batista.

2. Meditação
Ler novamente Mateus 11,2-11
Espelho para hoje: Esse Evangelho lido dessa forma diz o quê para nós hoje? Hoje em
nosso ambiente o que estamos fazendo para que nossa Igreja, nossa comunidade sejam
uma comunidade dos pobres? O que temos feito para o bem comum de nosso mundo?

3. Oração
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus?
Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal.

4. Contemplação
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar
diferente do que eu pensava?
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar
repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção.
Se quiser, poderá ler a frase em voz alta.

5. Ação
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, na
comunidade, em toda a parte.
ENCERRANDO A REUNIÃO
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 Vamos pedir a Deus que nosso Natal seja verdadeiro conforme o Evangelho e nos
dê verdadeira alegria. (Silêncio)
 Ó Deus de bondade, olhai o vosso povo que espera com fé o santo Natal. Com a vossa
ajuda, queremos celebrar com alegria a vinda do Salvador. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos
caminhos do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 11 e 18 de dezembro
Canto e oração: P. 1

1. Leitura
Ler Mateus 1,18-24
Pretexto:
A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, como já vimos, é de
cristãos judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando aconteceu
a revolta judaica (ano 66), os que faziam parte da comunidade saíram da cidade e
arredores e foram caminhando por outras regiões fora da Palestina, buscando se organizar
e conquistar novos seguidores ou discípulos e formar outras comunidades com o mesmo
pensamento.
Eles eram judeus e ainda estavam ligados à religião judaica. A destruição de
Jerusalém, ocorrida no ano 70, foi como se a mãe morresse antes de se cortar o cordão
umbilical. Era urgente conhecer melhor Jesus e organizar as comunidades, ainda mais
que os fariseus, liderados Johanan Ben Zakkai, reorganizavam o judaísmo e queriam
expulsar do povo judeu os judeus cristãos.
Havia, então, três grupos de judeus: os que eram cristãos e nos deram este
Evangelho, os fariseus que seguiam Johanan Ben Zakkai e os judeus que não eram
cristãos nem seguiam os fariseus.

Para os judeus cristãos era preciso, então, organizar as comunidades conhecendo
melhor Jesus e seguindo a sua palavra. Era preciso também conquistar os judeus que não
seguiam os fariseus para se tornarem também discípulos de Jesus.
Na casa do judeu quem manda é o homem, o pai. O casamento judeu era assim:
havia um primeiro compromisso a partir do qual eles já eram considerados casados. Isso
podia durar até um ano, cada um morando em sua casa. O segundo ato era o casal passar
a morar junto.
Contexto:
Um Evangelho de cristãos judeus só poderia começar falando da origem judaica
de Jesus, descendente de Abraão, descendente de Davi, o mais importante rei dos judeus.
Depois de dar o nome de todos os homens dos quais Jesus descende (além de Maria, só
falou de outras três mulheres), chegou o momento de falar como foi a geração de Jesus.
Texto
Ler novamente Mateus 1,18-24 e responder
1. Maria a Mãe de Jesus ficou grávida depois de uma relação sexual com José? (v. 18)
2. José, seu noivo, ou já considerado esposo, pela lei deles, poderia ter feito um
escândalo e desistir do casamento. Por que não fez isso? (v. 19)
3. Deus lhe explicou o que estava acontecendo? Como? (vv. 20-21)
4. Informação: Para o judeu, autoridade era sempre o homem. Nesse Evangelho dos
cristãos judeus, quem deverá dar nome ao menino?
5. Esses acontecimentos realizam uma palavra da Escritura? (vv. 22-23) No Evangelho
escrito para os judeus seria importante dizer isso?
6. O que fez José ao acordar? (vv. 24-25)
Espelho para a comunidade onde foi escrito:
Jesus precisa ser apresentado a todos os judeus. Ele foi um galileu pobre, pregador
popular itinerante que transmitia uma força muito grande em suas palavras e em seus
gestos, mas que morreu crucificado como se fosse o maior dos bandidos. Deus, porém,
aprovou tudo o que ele fez, ressuscitando-o dos mortos. Ele é o Messias esperado por
todos os judeus, ele é o “Filho de Deus”.
“Filho de Deus” no caso de Jesus não é só um título que era dado também a muitos
reis. Não. A geração de Jesus foi diferente da de todos nós, ele foi gerado sem a relação
do homem com a mulher, ele foi gerado por um sopro, um vento, uma força de Deus, o
Espírito Santo. Espírito é o mesmo que sopro, vento, força invisível.
José, considerado pai de Jesus, é um homem justo, correto, que confiava em Maria
e não queria fazer escândalo. Ele é o chefe da família como em toda a família judaica, ele
é que recebe o aviso de Deus sobre a geração diferente de Jesus. Ele é que vai dar nome
ao menino. Será o mesmo nome de Josué, o grande herói que conquistou a terra
prometida, nome que significa Deus salva, Deus livra dos pecados.
Esse tipo de nascimento realiza as palavras das Escrituras Judaicas (capítulo 7 de
Isaías) que falam de uma moça que fica grávida e dá à luz um menino que é o Emanuel,
o “Deus conosco”. É assim que se apresenta Jesus aos judeus.

2. Meditação
Espelho para nós hoje
Ler novamente Mateus 1,18-24
Esse Evangelho lido dessa forma diz o quê para nós hoje? Quando tem de conversar
com alguma pessoa para dar um conselho ou ajudá-la a entender a realidade, a gente
procura um jeito de falar que agrade a pessoa, que ela vai aceitar bem? Ou fala sem esse
cuidado? José não agiu de acordo com a lei, porque era justo. Às vezes a gente não precisa
também esquecer a lei para ser mais justo com as pessoas? Ou tem que sempre cobrar o

que manda a lei? Deus fala com a gente também como falava com José? Você já percebeu
algum recado de Deus ou nem presta atenção no que acontece?

3. Oração
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus?
Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal.

4. Contemplação
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar
diferente do que eu pensava?
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar
repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção.
Se quiser, poderá ler a frase em voz alta.

5. Ação
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, na
comunidade, em toda a parte.
ENCERRANDO A REUNIÃO
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Pedir que, celebrando o Natal, passemos pelas lutas da cruz para chegar à vitória
da ressurreição. Oremos! (Silêncio)
 Senhor, pelo anúncio do anjo, soubemos que o vosso Filho divino, se fez homem como nós.
Dai-nos, então, esta graça, que sua morte de cruz nos conduza, passo a passo, para a glória
da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém.

++++++++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 18 e 25 de dezembro
NATAL DO SENHOR
Canto e oração: P. 1

1. LEITURA
Ler Lucas 2,1-14
Pré-texto:
Lucas o autor deste Evangelho era das Igrejas ou Comunidades iniciadas pelo
Apóstolo Paulo nas grandes cidades do mundo grego, gentio ou pagão. De uma dessas,
Corinto, temos informações bem seguras. Era uma cidade onde corria muita riqueza, pois
tinha dois portos, um para o lado da Itália e o outro para o lado da Palestina.
A cidade vivia cheia de gente de toda a parte, pois, chegando de barco em um dos
portos, os viajantes tinham que andar seis quilômetros par alcançar o outro porto e
continuar viagem, o que não acontecia no mesmo dia. Se havia muita riqueza, havia
também muita pobreza. Entre provavelmente 90 mil habitantes, 60 mil eram escravos.
Por isso o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos pobres, apesar de ser também o
Evangelho que mais fala em dinheiro. Jesus, porém, está do lado dos pobres, é o mais
pobre dos pobres, nasceu fora de sua terra e numa, estrebaria porque não havia lugar para
sua mãe dentro de uma pensão ou hospedaria.

Contexto:
O Evangelho começa com dois anúncios de nascimento: o de João Batista, que é
feito a Zacarias, seu pai, exercendo a função de sacerdote no templo de Jerusalém e o
anuncio feito a Maria em Nazaré, arraial que não tinha quarenta casas. Zacarias não
acreditou no mensageiro de Deus e ficou mudo; Maria acreditou e se pôs às ordens de
Deus.
Depois vem a visita de Maria a Isabel e em seguida o nascimento de João Batista,
comemorado festivamente por toda a vizinhança.
A primeira visita que o Menino Jesus recebeu foi dos pastores a classe mais pobre
que havia. Viviam como os ciganos de hoje e o povo do lugar tinha medo deles, que eram
considerados ladrões de ovelhas. Depois o Evangelho segue falando da vida do Menino
Jesus em Nazaré.
Texto:
Ler novamente Lucas 2,1-14 e responder:
1. O que foi que fez com que José e Maria, grávida, andassem cerca de 150
quilômetros de Nazaré até Belém? (vv. 1-5)
2. Presépio e Manjedoura são nomes bonitos para cocheira e cocho. Qual foi o
primeiro berço do menino Jesus? Foi “um berço de ouro”? (vv. 6-7)
3. “O anjo do Senhor” ou de Javé é muitas vezes na Bíblia como que uma duplicata
de Deus, porque o original ninguém pode ver, senão morre. Qual é a grande notícia
que o “Anjo do Senhor” dá aos pastores? (vv. 8-11)
4. Qual o sinal que vai dizer aos pastores quem é o salvador deles que nasceu? (v.
12)
5. O canto dos anjos anuncia o que para Deus e o que para nós? (vv. 13-14)
Espelho para a comunidade que nos deu o Evangelho:
Jesus é companheiro dos mais pobres de todos neste mundo governado pelos
poderosos reis e governadores. Por ordem deles, Maria e José tiveram que fazer um longo
caminho como era a vida nômade dos pobres pastores.
Ninguém, por mais pobre que seja, pode sentir dificuldade em se aproximar dele,
pois os pastores, os pobres mais discriminados que havia, foram os primeiros a receber
do Anjo do Senhor (uma duplicata de Javé) a notícia de seu nascimento: nasceu para
vocês um salvador.
Para nós? Onde poderemos encontrá-lo? Numa grande mansão? Num palácio?
Numa estrebaria em Belém vão encontrar, deitado num cocho, um menininho que acabou
de nascer. Quem poderia sentir medo ou vergonha de se aproximar dele? É ele o salvador
que nasceu para vocês. Aprendemos que quem discrimina os mais pobres discrimina o
próprio Jesus.

2. MEDITAÇÃO
Espelho para nós hoje:
Ler mais uma vez Lucas 2,1-14
O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Hoje precisamos ainda
reconhecer de verdade que nosso mundo é desigual, cada vez mais desigual. E a tendência
é valorizarmos e respeitarmos a palavra dos que mais podem ou mais estudaram. Os
pobres e analfabetos são descartáveis. Um menino pobre que nasceu numa estrebaria
longe de casa e que teve como berço um cocho jamais seria alguém com voz e vez no
nosso mundo.
São Francisco o primeiro a ter a ideia de reproduzir num presépio a história do
nascimento de Jesus segundo São Lucas queria chamar a atenção exatamente para isso.
No seu tempo o Papa estava no lugar do Imperador romano, os bispos eram os

governadores das regiões. Todos teriam vergonha se considerarem discípulos de alguém
que teve por berço um cocho e por leito de morte a cruz.
Acontece que o presépio alavancou a comemoração do Natal, que o nosso mundo
aproveitou para destacar as desigualdades: de um lado com as gastanças festivas e do
outro com as cestas de Natal para que os de baixo possam comer melhor ou simplesmente
comer. Fica a impressão de que Deus foi derrotado pelo dinheiro.

3. ORAÇÃO
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus?
Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal.

4. Contemplação
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar
diferente do que eu pensava?
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar
repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção.
Se quiser, poderá ler a frase em voz alta.

5. Ação
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho,
na comunidade, em toda a parte.
ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO
 Preces espontâneas
 Pai-Nosso
 C.: Vamos pedir que o presépio seja a luz de nossa vida. Oremos! (Silêncio)
 Ó Deus, vós enchestes de luz esta noite em que nasce Jesus Cristo, a verdadeira luz do
mundo. A nós, que o recebemos como Deus e Salvador, dai a graça de participar de sua luz
eternamente no céu. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde será a próxima reunião
 Benção final: O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do
seu reino. Amém.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 25 de dezembro e 1º de janeiro
Solenidade de Santa Maria, mãe de Deus
Canto e oração: P. 1

1. LEITURA
Ler Lucas 2,16-21
Pré-texto:
Lucas, o Evangelista das comunidades iniciadas pelo Apóstolo Paulo, sente-se na
obrigação de mostrar que essas comunidades não negam a origem de sua fé, que é a
religião judaica, conforme os boatos que chegaram a Jerusalém segundo os Atos dos
Apóstolos 21,21. Jesus, segundo ele, seguiu tudo o que mandava a religião judaica. É o
caso da circuncisão ao oitavo dia de vida como consta nessa passagem do Evangelho.
Além do mais a visita dos pastores reforça a visão de que Jesus veio ser o salvador
dos últimos de uma sociedade desigual. E, mais do que isso, Lucas está sempre atento à
situação de inferioridade em que a mulher vivia naquele tempo e muito especialmente no

mundo judaico. Em toda a sua história da infância de Jesus José está presente, mas Maria
é quem mais aparece e toma todas as iniciativas.
Contexto:
O texto vem logo depois do nascimento de Jesus como continuação do mesmo
episódio e continua relatando a infância de Jesus, destacando sempre sua fiel observância
das leis judaicas.
Texto:
Ler novamente Lucas 2,16-21 e responder:
1. Correndo a Belém, quem os pastores encontraram? (v. 16)
2. Ao ver aquela cena curiosa: um menininho que acabava de nascer deitado num cocho
da estrebaria e, junto dele, sua mãe com o marido, os pastores reconheceram quem
era aquela criança? Contaram o que já sabiam? (v. 17)
3. Qual a reação de Maria e José ao que diziam os pastores? (v. 18)
4. Maria, a mãe do menino, lembrava mais tarde desses acontecimentos? Costumava
pensar neles? (v.19)
5. Por que os pastores voltaram tão alegres e dando graças a Deus? (v. 20)
6. Jesus quer dizer “Deus salva”. Quem deu esse nome ao Menino; José, Maria ou
Deus? (v. 21)
7. Maria, mãe de Jesus, ficava meditando no que via e ouvia. A meditação de Maria
ajuda-nos a pensar um pouco mais nas nossas comemorações do Natal? Pensamos
mais na importância desse nascimento ou nos presentes e nas comidas?
Espelho para as comunidades que nos deram o Evangelho:
Neste mundo nosso organizado em cima da desigualdade este nascimento mostra
que a salvação está nos últimos. Os pastores foram avisados por Deus e agora vão até o
estábulo onde está o menininho que nasceu e nele reconhecem o salvador deles.
Fica claro também que Jesus pode ser descendente de Davi, mas nem por isso é
candidato a ser rei, pois o cocho que foi seu berço já aponta para seu leito de morte que
será a cruz.
Maria, mãe de Jesus é a protagonista. O Evangelho pouco fala de José, ela é que
guardou na memória e refletiu sobre esses acontecimentos, ela toma iniciativas que
nenhuma mulher, especialmente as de sua terra, jamais teria coragem de tomar.
E Jesus não é um destruidor da religião de seus antepassados, ele a cumpre com
todo o rigor.

2. MEDITAÇÃO
Espelho para nós hoje:
Ler mais uma vez Lucas 2,16-21
O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Aqui aprendemos a
importância dos pobres, pois foi a eles que Deus anunciou o Salvador. Isso confirma a
afirmação do Apóstolo Paulo em 1Cor 11,22: fazer os irmãos pobres passarem vergonha
é desprezar a Igreja de Deus.
A mulher também precisa ser mais valorizada e respeitada na sua dignidade e ver
valer a sua igualdade humana com o homem.
Jesus não desprezou a religião antiga dos judeus, embora depois tenha dito que
ela era como uma roupa velha que não compensava remendar ou como uma vasilha de
couro de pôr vinho já velha que não aguentaria a força do vinho novo do Evangelho.
Desde criança Jesus seguiu em tudo essa religião antiga. Assim também não podemos
rejeitar aqueles que não aguentam o ritmo novo da nossa Igreja.

3. ORAÇÃO
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus?

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal.

4. Contemplação
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar
diferente do que eu pensava?
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar
repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção.
Se quiser, poderá ler a frase em voz alta.

5. Ação
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho,
na comunidade, em toda a parte.
ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir que Maria, mãe de Jesus, nos acompanhe por todo este novo ano.
Oremos! (Silêncio)
 Ó Deus, vós nos destes a salvação por intermédio de Maria, que é virgem e ao mesmo tempo
mãe. Fazei-nos contar, hoje e por todo este ano, com a ajuda daquela que nos trouxe o autor
da vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde será a próxima reunião
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu reino. Amém.

