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2º Domingo da Quaresma
Viver a fé sem medo de correr riscos
nosso amor te dar, porque só muito amor
nos pode libertar.
3. Motivos temos nós de sempre confiar,
de erguer a nossa voz, de não desesperar.
Olhando aquele gesto que o bom ladrão
salvou, não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou.

2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Ass: Amém.

I

rmãos e irmãs, neste segundo domingo de nossa caminhada quaresmal,
a liturgia sugere o caminho que os
verdadeiros discípulos devem seguir: é o
caminho da escuta atenta de Deus e dos
seus projetos, da obediência total e radical aos planos do Pai. Não podemos ficar
parados, estáticos, com medo! É preciso que assumamos com ardor a vida de
construtores do reino e propagadores dos
seus valores! Hoje também consagramos
nosso Dízimo, sinal de compromisso com
Deus e com a comunidade.

Ritos
Iniciais
1. ENTRADA
Senhor, eis aqui o teu povo que vem
implorar teu perdão. É grande o nosso
pecado, porém é maior o teu coração.
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz
e teu amor, também nos colocamos ao
lado dos que vão buscar no teu altar a
graça do perdão.
2. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante
dos teus pés. Também nós desejamos o

P. O Deus que nos escolheu para sermos
seu povo, Jesus, o seu Filho amado e vencedor da morte, e a força do amor do Espírito Santo estejam convosco.
Ass: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. Senhor Deus, Vós esperais que sejamos transfigurados, renovados em vosso
amor. Olhai com misericórdia para nós,
pois somos pecadores, e perdoai-nos. (silêncio)
P. Senhor, Vós que nos renovais em vosso amor porque nos amais, dai-nos vossa
vida.
Ass: Senhor, Príncipe da Paz, renovai-nos em vossa misericórdia.
P. Cristo, Vós que nos chamais para vivermos dignamente a vocação filial, dai-nos
vossa bondade.
Ass: Cristo, Redentor da humanidade,
concedei-nos vosso perdão.
P. Senhor, Vós que vos dispondes a nos
dar a salvação em vossa paixão e ressurreição, dai-nos a paz.
Ass: Senhor, Sacerdote eterno, dai-nos
a vossa paz.
P. Deus todo-poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass: Amém.

4. HINO DE LOUVOR (Omite-se)

5. ORAÇÃO
P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, que nos
mandastes ouvir o vosso Filho amado,
alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa
glória. P.N.S.J.C. Ass: Amém.

Liturgia da
Palavra

O

uçamos a Palavra do Senhor, que ilumina as consciências, de modo a descobrirmos o verdadeiro caminho a trilhar.
Como Abraão seguimos a estrada da fé
sem desanimar; olhar o Senhor transfigurado é a esperança de que a vida vence a
morte. Assim não temamos a cruz na hora
de servir.

6. PRIMEIRA LEITURA
(Gn 12,1-4a)
Leitura do Livro do Gênesis:
Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão:
“Sai da tua terra, da tua família e da casa
do teu pai, e vai para a terra que eu te vou
mostrar. Farei de ti um grande povo e te
abençoarei; engrandecerei o teu nome,
de modo que ele se torne uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;
em ti serão abençoadas todas as famílias
da terra!”.
E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia
dito.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 32)
Ass: Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, venha a vossa salvação!
— Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo
o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra
a sua graça.
— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que
O temem, e que confiam esperando em seu
amor, para da morte libertar as suas vidas e
alimentá-los quando é tempo de penúria.

— No Senhor nós esperamos confiantes,
porque Ele é nosso auxílio e proteção!
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
da mesma forma que em Vós nós esperamos!
Ass: Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, venha a vossa salvação!

8. SEGUNDA LEITURA
(2Tm 1,8b-10)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo
a Timóteo:
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus.
Deus nos salvou e nos chamou com
uma vocação santa, não devido às nossas
obras, mas em virtude do seu desígnio e
da sua graça, que nos foi dada em Cristo
Jesus, desde toda a eternidade.
Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade
por meio do Evangelho
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra de Deus! Cristo Palavra de Deus!
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir
a voz do Pai: eis meu filho muito amado,
escutai-o, todos vós.

10. EVANGELHO

(Mt 17,1-9)

P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † Mateus.
Ass: Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou
a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles;
o seu rosto brilhou como o sol e as suas
roupas ficaram brancas como a luz. Nisto
apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Então Pedro tomou a palavra e disse:
“Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres,
vou fazer aqui três tendas: uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias”. Pedro ainda estava falando, quando uma
nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: “Este é o

meu Filho amado, no qual Eu pus todo o
meu agrado. Escutai-O!”
Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o
rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou
neles e disse: “Levantai-vos e não tenhais
medo”.
Os discípulos ergueram os olhos e não
viram mais ninguém, a não ser somente
Jesus. Quando desciam da montanha,
Jesus ordenou-lhes: “Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos”.
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
P. 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 todopoderoso, / 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 pecados; / na ressurreição da
carne;/ na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Contemplando em nosso caminho
quaresmal a gloriosa transfiguração de
Nosso Senhor, elevemos confiantes a
Deus, nosso Pai, as nossas preces:
Ass:Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão.
1. Pai Santo, que nos ordenastes escutar
o vosso Filho; dai-nos a graça de, neste
tempo quaresmal, meditar mais intensamente a vossa Palavra, nós vos pedimos:
2. Deus, nosso Pai, que acompanhais todos aqueles que anunciam o Evangelho
de vosso Filho; concedei-nos a graça de
sermos fiéis àquilo que pregamos e testemunhar no dia a dia a nossa fé, mesmo
nas tribulações, nós vos pedimos:
3. Deus e Senhor nosso, que pusestes
toda vossa alegria em vosso Filho, dai-nos pela renovação do nosso Batismo,
que nossas ações e palavras sempre vos
agradem, nós vos pedimos:
4. Senhor Deus, que nos chamastes à

santidade, concedei-nos alcançar nossa
santificação dando testemunho na valorização da vida humana e de toda forma
de vida, nós vos pedimos:
P. Neste final de semana, também consagramos nosso Dízimo, gesto de gratidão
a Deus e partilha para construção de seu
Reino de Justiça e paz. Por isso, rezamos:
Ass: Fazei que eu seja um dizimista
consciente. Que cada dízimo que eu
der, seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento
de tua bondade para comigo. Sei que
tudo que tenho de bom vem de ti: paz,
saúde, amor. Ajudai-me a doar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo
do meu coração. Que eu possa amar
cada vez mais o meu irmão. Quero ser
um instrumento de paz e amor em tuas
mãos! Que o meu dízimo seja agradável
a ti, Senhor! Amém!

Liturgia
Eucarística
13. CANTO DAS OFERTAS
1. Recebe, Deus Amigo, estes dons que a
ti trazemos, e felizes, entre todos, a partilha nós faremos.
Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho,
uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz!
2. Recebe, Deus Amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade, o
alento pro cansaço.
3. Recebe, Deus Amigo, os projetos que
alimentam o convívio e o respeito, entre
povos que se enfrentam.
4. Recebe, Deus Amigo, os esforços do
teu povo que trabalha com carinho pra
criar um mundo novo.

14. ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
todo-poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício para glória de seu nome, para o
nosso bem e de toda a Santa Igreja.
P. Ó Deus, que estas oferendas lavem
os nossos pecados e nos santifiquem
inteiramente para celebrarmos a Páscoa.
Por Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

Meu Dízimo é meu muito obrigado a Deus!

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Prefácio pág. 189 e Missal pág. 482)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: 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, por Cristo,
Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na
montanha sagrada, todo o seu esplendor.
E com o testemunho da Lei e dos Profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos
ensina que, pela Paixão e Cruz, chegará
à glória da ressurreição. E, enquanto esperamos a realização plena de vossas
promessas, com os anjos e com todos os
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...
P: Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao por-do-sol, um
sacrifício perfeito.
Ass: Santificai e reuni o vosso povo!
P: Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a
fim de que se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a
seus discípulos, dizendo:

P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 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 sacrifício de vida e santidade.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. 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 Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de
Deus, os vossos Apóstolos e Mártires, N. e
todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa Francisco, o nosso
bispo Gil Antônio, com os Bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em
vós, Pai de misericórdia, todos os vossos
filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

P: Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele
tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

P. 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 Cristo, Senhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!

“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”.

P. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda
graça. 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.
Ass: Amém!

“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

Rito da
Comunhão
16. CANTO DE COMUNHÃO I
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. (2x)
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 o 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.

17. CANTO DE COMUNHÃO II
Lembra, Senhor, o teu amor fiel para
sempre! Que os inimigos não triunfem
sobre o povo! De suas angústias, ó Senhor, livra tua gente!
1. Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha
alma. Em ti confio: que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe quem em ti
põe sua esperança. Mas, sim, quem nega
por um nada sua fé!
2. Mostra-me, Senhor os teus caminhos.
E faz-me conhecer a tua estrada! Tua verdade me orienta e me conduza, porque
és o Deus da minha salvação!
3. Recorda, Senhor, meu Deus, tua ternura e a tua compaixão que são eternas.
Não recordes meus pecados quando jovem, nem te lembres de minhas faltas e
delitos.
4. O Senhor é piedade e retidão. E reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele
dirige os humildes na justiça. E aos pobres ele ensina o seu caminho.
5. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem segue sua aliança e seus
preceitos. Ó Senhor, por teu nome e tua
honra perdoa os meus pecados que são
tantos.

DIZIMISTA, obrigado pela sua fidelidade!

18. ORAÇÃO APÓS
A COMUNHÃO
P. OREMOS (silêncio): Nós comungamos,
Senhor Deus, no mistério da vossa glória,
e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra,
participar das coisas do céu. Por Cristo,
nosso Senhor. Ass: Amém.

19. REZANDO PELO 2º SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
P. A Arquidiocese de Juiz de Fora está vivendo o 2º Sínodo Arquidiocesano. Rezemos para que este importante momento
de nossa Igreja Particular traga muitos frutos para nossos trabalhos evangelizadores.
LADO A: Senhor, estamos vivendo o 2º
Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora,
uma Igreja sempre em missão. Vimos
pedir a luz, a força, a sabedoria para este
momento tão importante para o crescimento de nossa vida eclesial.
LADO B: Queremos agradecer-vos pelas
inúmeras graças concedidas nestes 10
anos que se passaram desde o 1º Sínodo.

Aumentai em nós o ardor missionário nos
três campos de nossa ação pastoral: território da Arquidiocese, com suas 37 cidades e 91 paróquias, a Diocese de Óbidos,
no Estado do Pará, e o Haiti.
LADO A: Despertai em nossas crianças,
jovens e adultos um grande amor ao pedido de Jesus: “Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (cf. Mt 10,27).
Alimentai em todos nós o propósito de
sermos sempre uma Igreja em saída.
LADO B: Dai-nos a santa coragem de, humildemente, chamar à conversão os que
andam afastados ou nos caminhos do
erro e da perdição.
TODOS: Ó Maria Santíssima, serva fiel e
bondosa, volvei para nós os vossos olhos de
misericórdia e amparai-nos nas atividades
deste novo período. Santo Antônio, nosso
Padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém.

Ritos
Finais
20. BÊNÇÃO FINAL

21. CANTO FINAL
(Hino da CF 2020)
1. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom, fonte da vida, recordamos:
cuidadores, guardiões Tu nos fizeste.
Peregrinos, aprendemos nesta estrada
o que o “bom samaritano” ensinou: ao
passar por uma vida ameaçada, ele a
viu, compadeceu e cuidou.
2. Toda vida é um presente e é sagrada,
seja humana, vegetal ou animal. É pra
sempre ser cuidada e respeitada, desde o
início até seu termo natural.
3. Tua glória é o homem vivo, Deus da
vida; ver felizes os teus filhos, tuas filhas;
é a justiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela família.
4. Mata a vida o vírus torpe da ganância,
da violência, da mentira e da ambição.
Mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão.

DIZIMISTA, este folheto só é possível
graças à sua generosidade.

Em Tempo
CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE PASTORAL - O Evangelho
de São Mateus será o tema do Curso de Formação de Agentes de Pastorais
e Movimentos (CFAP), que vai acontecer no próximo sábado, dia 14, das
14h às 18h, no Salão Paroquial. Quem vai falar sobre o assunto é o Pe.
José Raimundo Vidigal, C.Ss.R., Missionário Redentorista da Província do
Rio, formado em Ciências Bíblicas e tradutor da Bíblia de Aparecida. Pede-se trazer a Bíblia e um lanche para ser partilhado.
ATENÇÃO: EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CFAP, NÃO HAVERÁ A MISSA DAS 16H,

NO PRÓXIMO SÁBADO, NA CAPELA DE SÃO ROQUE.

DOMINGO SOLIDÁRIO - No próximo final de semana, dias 14 e
15, faça sua doação de alimentos não perecíveis que vão compor as cestas básicas distribuídas pelo Ambulatório a famílias carentes. Os produtos
também poderão ser adquiridos no MERCADINHO DA CARIDADE, montado na entrada da Igreja da Glória e na Capela São Roque.
FESTA DE SÃO CLEMENTE MARIA HOFBAUER - Será celebrada no
próximo domingo, dia 15. Na Missa das 10h, haverá a apresentação
dos pré-noviços da Província Redentorista do RJ-MG-ES. São Clemente
levou a Congregação do Santíssimo Redentor para além das fronteiras da
Itália. Neste ano, estão sendo celebrados os 200 anos de sua morte e a abertura do Ano Clementino, que vai se estender até 15 de março de 2021.

Jovem, venha ser um Missionário Redentorista!
Entre em contato conosco!
PASTORAL VOCACIONAL
REDENTORISTA
Whatsapp: (31) 99979-3523
contato@vocacionalredentorista.com.br

MUTIRÃO DE CONFISSÕES - Em preparação à Semana Santa, a Forania Santo Antônio realiza, nos meses de março e abril, um
mutirão de confissões. Confira as datas e horários de cada Paróquia,
incluindo a Glória, no dia 25, às 19h.
23/03, 19h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Nossa Sra. de Fátima
24/03, 19h – Paróquia Bom Pastor
25/03, 19h – Paróquia Nossa Senhora da Glória
26/03, 16h às 21h – Paróquia São Mateus
27/03, 19h30 – Paróquia São Pedro
30/03, 19h – Paróquia São Jorge, Igreja Melquita, Santa Helena
31/03, 19h30 – Paróquia Santíssimo Redentor, Borboleta
01/04, 19h30 - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Mundo Novo
02/04, 9h, 14h e 19h30 – Catedral Metropolitana
03/04, 19h – Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Granbery
PROJETO LEITURA SOLIDÁRIA - Começa a ser desenvolvido
nesta terça-feira, dia 10, na Igreja da Glória. O objetivo é incentivar
o hábito de ler bons livros, a partir da troca de publicações. Um estande ficará instalado na entrada da Secretaria Paroquial, próximo à
Sala de Liturgia, onde os leitores poderão deixar livros e levar outros
para casa para serem lidos e assim sucessivamente. Não serão aceitos livros didáticos, guias, gibis, apostilas, jornais, revistas, dicionários e enciclopédias ou livros em mau estado de conservação.
VIA SACRA - Está acontecendo todas as sextas-feiras, às 7h30,
na Igreja da Glória, e às 15h na Capela São Roque, durante a Quaresma.

Acesse www.paroquiadagloria.org.br

