
JANEIRO

2 de Janeiro

S. BASÍLIO MAGNO e S. GREGÓRIO NAZIANZENO
bispos e doutores da Igreja

Memória

Basílio nasceu em Cesareia de Capadócia no ano 330, de uma 
família cristã; homem de grande cultura e virtude, começou por viver 
vida eremítica, mas no ano 370 foi eleito bispo da sua cidade natal. 
Combateu os arianos; escreveu excelentes obras e sobretudo regras 
monásticas, pelas quais ainda hoje se regem muitos mosteiros do 
Oriente. Foi grande benfeitor dos pobres. Morreu em 379, no dia I 
de Janeiro.

Gregório nasceu no mesmo ano que Basílio, perto de Nazianzo, e 
deslocou-se a várias terras por razões de estudo. Seguiu o seu amigo 
Basílio na vida eremítica, mas foi depois ordenado presbítero e bispo. 
No ano 381 foi eleito bispo de Constantinopla, mas devido a divisões 
existentes naquela Igreja, retirou-se para Nazianzo, onde morreu no 
dia 25 de Janeiro do ano 389 ou 390. Pela profundidade da sua doutri-
na e encanto da sua eloquência foi chamado «o teólogo».

Comum dos Pastores ou dos Doutores da Igreja.

Laudes

Ant. Bened. Os sábios brilharão como o esplendor do 
firmamento, e os que ensinarem à multidão os caminhos da 
justiça serão como estrelas por toda a eternidade.

 Oração
Senhor Deus, que iluminastes a vossa Igreja com os en-

sinamentos e exemplos de São Basílio e de São Gregório 
Nazianzeno, fazei que procuremos humildemente conhecer a 
vossa verdade e a vivamos fielmente na caridade.  Por Nosso 
Senhor.



                       

Vésperas

Ant.  Magnif.  Aquele que praticar e ensinar a minha lei, 
será grande no reino dos Céus.

3 de Janeiro

SANTÍSSIMO NOME DE JESUS

Tudo como no dia ocorrente, excepto o seguinte:

Laudes
Ant. Bened. Deu a vida para salvar o seu povo e alcançou 

um nome eterno.

Oração

Deus de bondade, que destes início à salvação do género 
humano com a encarnação do vosso Verbo, manifestai aos fiéis 
a vossa misericórdia, para que saibam  todos os povos da terra 
que só o  nome do vosso Filho Unigénito deve ser invocado. Ele 
que Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Vésperas

Ant. Magn. O seu nome será Jesus. Ele salvará o povo 
dos seus pecados.

7 de Janeiro

S. RAIMUNDO DE PENHAFORTE, presbítero

Nasceu pelo ano 1175 perto de Barcelona. Foi cónego da Igreja 
de Barcelona, entrou depois na Ordem dos Pregadores e colaborou 
com S. Pedro Nolasco na fundação da Ordem de Nossa Senhora das 
Mercês para a Redenção dos Cativos. Por ordem do Papa Gregório IX, 
editou a colecção das «Decretais». Eleito Geral da Ordem, governou-a 
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com sabedoria e prudência. Entre os seus escritos, destaca-se a «Sum-
ma Casuum» para a administração recta e proveitosa do sacramento 
da Penitência. Morreu em 1275.

Comum dos Pastores da Igreja.

Oração

Senhor, que destes a São Raimundo de Penhaforte a vir-
tude de uma admirável misericórdia para com os pecadores, 
dignai-Vos, por sua intercessão, quebrar as cadeias dos nossos 
pecados, para podermos cumprir livremente a vossa vontade.  
Por Nosso Senhor.

10 de Janeiro
B. GONÇALO DE AMARANTE, presbítero

Nasceu em Tagilde (Guimarães), de pais nobres e piedosos, cerca 
do ano 1200. Passou a adolescência como aluno na escola arquiepis-
copal de Braga e, ordenado sacerdote, foi pároco de S. Paio de Vizela. 
Durante catorze anos peregrinou na Terra Santa em Roma e, depois do 
regresso à pátria, entregou-se à vida eremítica. Mais tarde entrou na 
Ordem dos Pregadores e exerceu o ministério da pregação com grande 
fruto das almas. Morreu cerca do ano 1260.

Comum dos Pastores da Igreja; ou dos Santos (Religiosos).

Oração
Senhor, que manifestastes as vossas maravilhas no coração 

do bem-aventurado Gonçalo de Amarante, inflamado no amor 
do vosso nome, concedei-nos que, à sua imitação, tenhamos 
sempre o pensamento em Vós e façamos fervorosamente o que 
Vos é agradável. Por Nosso Senhor.

10 DE JANEIRO



                       

13 de Janeiro

S. HILÁRIO, bispo e doutor da Igreja

Nasceu em Poitiers, no princípio do século IV. Eleito bispo da 
sua cidade natal cerca do ano 350, combateu valorosamente a heresia 
dos arianos e foi exilado pelo imperador Constâncio. Escreveu várias 
obras cheias de sabedoria e doutrina, para defender a fé católica e 
interpretar a Sagrada Escritura. Morreu no ano 367.

Comum dos Pastores da Igreja; ou dos Doutores.
Oração

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, a graça de conhecer 
e proclamar a verdadeira fé na divindade do vosso Filho, que 
o bispo Santo Hilário defendeu com tão admirável fortaleza e 
sabedoria. Por Nosso Senhor.

17 de Janeiro

S. ANTÃO, abade
Memória

Este insigne pai do monaquismo nasceu no Egipto cerca do ano 
250. Depois da morte de seus pais, distribuiu os seus haveres pelos po-
bres e retirou-se para o deserto, onde começou a sua vida de penitente. 
Teve numerosos discípulos e trabalhou em defesa da Igreja, animando 
os confessores na perseguição de Diocleciano e apoiando S. Atanásio 
na luta contra os arianos. Morreu no ano 356.

Comum dos Santos (Religiosos).

Oração
Senhor nosso Deus, que destes a Santo Antão a graça de vi-

ver uma vida heróica na solidão do deserto, concedei-nos, por 
sua intercessão, que, renunciando a nós mesmos, Vos amemos 
sempre sobre todas as coisas. Por Nosso Senhor.
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20 de Janeiro

S. FABIÃO, papa e mártir

Foi eleito bispo da Igreja Romana no ano 236. Recebeu a coroa 
do martírio no ano 250, ao começar a perseguição de Décio, como 
testemunha S. Cipriano. Foi sepultado no cemitério de Calisto.

Comum de um Mártir; ou dos Pastores da Igreja.
Oração

Senhor, que sois a glória dos vossos sacerdotes, fazei que, 
por intercessão do mártir São Fabião, cresçamos sempre na 
comunhão da mesma fé e no desejo de Vos servir cada vez 
melhor. Por Nosso Senhor.

No mesmo dia 20 de Janeiro

S. SEBASTIÃO, mártir
Foi martirizado em Roma no começo da perseguição de Diocle-

ciano. O seu sepulcro, na Via Ápia «ad Catacumbas», foi venerado 
pelos fiéis desde a mais remota antiguidade.

Comum de um Mártir.

Oração
Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que, a 

exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obede-
cer antes a Vós que aos homens. Por Nosso Senhor.

21 de Janeiro

S. INÊS, virgem e mártir
 Memória

Foi martirizada em Roma na segunda metade do século III ou, 
mais provavelmente, no princípio do século IV. O papa S. Dâmaso 
adornou com versos o seu sepulcro e muitos santos Padres, seguindo 
S. Ambrósio, celebraram os seus louvores.

Comum de um Mártir; ou das Virgens.

20 E 21 DE JANEIRO



Laudes
Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.
Ant.  1  O meu Senhor Jesus Cristo colocou-me no dedo 

o anel de esposa e na cabeça a coroa nupcial.
Ant.  2  Estou desposada com o Senhor dos Anjos, em 

cuja beleza o sol e a lua se contemplam.
Ant.  3  Alegrai-vos comigo, porque recebi um trono 

resplandecente na assembleia dos Santos.

leitura breve 2 Cor 1, 3-5
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de 

misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos conforta em 
todas as nossas tribulações, para podermos consolar aqueles 
que estão atribulados, por meio do conforto que nós próprios 
recebemos de Deus. Do mesmo modo que abundam em nós os 
sofrimentos de Cristo, assim por Cristo abunda igualmente a 
nossa consolação.

reSponSório breve

V. Deus a protege com a luz do seu rosto.
R. Deus a protege com a luz do seu rosto.
V. Deus está com ela e a torna inabalável. 
R. Deus a protege com a luz do seu rosto.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Deus a protege com a luz do seu rosto.

Ant. Bened. Já contemplo Aquele a quem buscava, já pos-
suo Aquele a quem esperava. Estou unida, no Céu, com Aquele 
que amei ardentemente na terra.

Oração
Deus eterno e omnipotente, que escolheis os mais frágeis 

do mundo para confundir os fortes, concedei que, celebrando 
o martírio de Santa Inês, imitemos a constância da sua fé. Por 
Nosso Senhor.

21 DE JANEIRO



  

Vésperas

Salmodia

Salmos e cântico do Comum de um Mártir.

Ant.  1  Nem ameaças nem carícias puderam vencer esta 
virgem de Cristo. 

Ant.  3  Só a Ele guardo fidelidade, só a Ele entrego a 
minha vida.

Ant.  3  Bendito seja Deus, Pai do meu Senhor Jesus 
Cristo, que pelo seu Filho deu a vitória a esta sua serva.

leitura breve 1 Pedro 4, 13-14
Caríssimos, alegrai-vos na medida em que participardes nos 

sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também alegrar-vos 
e exultar no dia em que se manifestar a sua glória. Felizes de 
vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito 
de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós.

reSponSório breve

V. O Senhor a escolheu e a predestinou.
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Deus fê-la habitar no seu templo santo. 
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. O Senhor a escolheu e a predestinou.

Ant.  Magnif.  Santa Inês, de mãos estendidas, orava di-
zendo: Ajudai-me, Pai santo; agora estou perto de Vós, Senhor, 
a quem tanto amei e a quem busquei tão ardentemente.

Oração

Deus eterno e omnipotente, que escolheis os mais frágeis 
do mundo para confundir os fortes, concedei que, celebrando 
o martírio de Santa Inês, imitemos a constância da sua fé. Por 
Nosso Senhor.

VÉSPERAS



                       

22 de Janeiro

S. VICENTE, diácono e mártir

Vicente, diácono da Igreja de Saragoça, morreu mártir em Valên-
cia (Espanha) durante a perseguição de Diocleciano, depois de sofrer 
cruéis tormentos. O seu culto logo se propagou por toda a Igreja.

Comum de um Mártir.

Oração

Deus eterno e omnipotente, infundi em nós o vosso Espíri-
to, para que os nossos corações sejam fortalecidos por aquele 
amor que ajudou São Vicente a suportar o martírio.  Por Nosso 
Senhor.

24 de Janeiro

S. FRANCISCO DE SALES, bispo e doutor da Igreja

 Memória
Nasceu na Sabóia no ano 1567. Ordenado sacerdote, trabalhou 

muito pela restauração da fé católica na sua pátria. Eleito bispo de 
Genebra, mostrou-se verdadeiro pastor do clero e dos fiéis, instruindo-
os com os seus escritos e obras, feito modelo para todos. Morreu em 
Lião a 28 de Dezembro de 1622, mas foi sepultado definitivamente em 
Annecy a 24 de Janeiro do ano seguinte.

Comum dos Pastores da Igreja; ou dos Doutores.

Oração

Senhor nosso Deus, que, para a salvação das almas, quises-
tes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, con-
cedei-nos que, seguindo o seu exemplo, dêmos testemunho do 
vosso amor ao serviço dos nossos irmãos.  Por Nosso Senhor.
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25 de Janeiro

CONVERSÃO DE S. PAULO, Apóstolo

Festa

Invitatório

Ant. Aclamemos o Senhor nosso Deus, que converteu 
São Paulo ao Evangelho de Cristo.

Salmo invitatório.

Laudes

Hino

Paulo, Doutor egrégio, iluminai
Com a vossa palavra as nossas mentes,
Para que a divina graça resplandeça
E se faça alegria em nossas almas.

Ao Criador do mundo, ao Pai eterno,
E a seu Filho, o Senhor, que nos salvou,
Com o Espírito Santo que nos ama,
Louvor, hossana e glória para sempre.

Salmodia

Salmos e cântico do Domingo I.

Ant.  1  Eu sei em quem pus a minha confiança; e estou 
certo de que Ele tem poder, como justo juiz, para guardar até 
ao último dia o depósito que me confiou.

Ant.  2  Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fra-
queza que se manifesta o meu poder.

Ant.  3  A graça de Deus para mim não foi inútil; a graça 
de Deus está sempre comigo.

25 DE JANEIRO



                       

leitura breve Actos 26, 16b-18
Eu te apareci, para te escolher como ministro e testemunha 

do que viste e daquilo que te hei-de revelar. Livrar-te-ei das 
perseguições do povo e dos ataques dos gentios, a quem te 
envio a fim de lhes abrires os olhos, para que se convertam das 
trevas à luz e do poder de Satanás a Deus; para que recebam o 
perdão dos pecados e a herança dos santos.

reSponSório breve

V. Sois um instrumento escolhido, apóstolo São Paulo.
R. Sois um instrumento escolhido, apóstolo São Paulo.
V. Pregador da verdade em todo o mundo.
R. Apóstolo São Paulo.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Sois um instrumento escolhido, apóstolo São Paulo.

Ant. Bened. Celebremos a conversão do apóstolo São 
Paulo, que, tendo sido perseguidor da Igreja, se tornou instru-
mento escolhido por Deus.

preceS

Irmãos: Tendo recebido dos Apóstolos a herança celeste, dê-
mos graças a Deus Pai por todos os seus dons; e aclamemos, 
dizendo:

O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pelo alimento do vosso Corpo e Sangue, que os Apóstolos nos 
transmitiram,

— com o qual nos alimentamos e vivemos:
 O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pelo alimento da vossa Palavra, que os Apóstolos nos prepa-
raram,

— com o qual nos dais a luz e a alegria:
 O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

25 DE JANEIRO



  

Pela santa Igreja, edificada sobre o fundamento dos Apósto-
los,

— pela qual nos integramos na unidade do vosso povo:
 O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pela purificação do Baptismo e da Penitência, confiada aos 
Apóstolos,

— com a qual nos perdoais todos os pecados:
 O coro dos Apóstolos Vos louva, Senhor.

Pai nosso
Oração

Senhor Deus, que instruístes o mundo inteiro com a palavra 
do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a 
sua conversão a graça de caminharmos para Vós, como ele, 
dando testemunho da vossa verdade no mundo.  Por Nosso 
Senhor.

Hora Intermédia

Salmos do dia ferial correspondente.

Tércia

Ant. Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu 
no caminho, enviou-me para recuperares a vista e receberes o 
Espírito Santo.

leitura breve 1 Tim 1, 12-13
Dou graças Àquele que me deu força, Cristo Jesus, Nosso 

Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu 
serviço, a mim que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento; 
mas alcancei misericórdia.

V. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor,
R. Porque os vossos nomes estão escritos no Céu.

HORA INTERMÉDIA



                       

Sexta

Ant. Ao aproximar-se Saulo de Damasco pelo meio-dia, 
resplandeceu de repente em volta dele uma luz vinda do céu.

leitura breve 1 Tim 1, 14-15
A graça de Nosso Senhor superabundou em mim, com a 

fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta 
palavra e merecedora de toda a aceitação: Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles.

V. Vós, Senhor, sois a luz da minha lâmpada,
R. Meu Deus, iluminai as minhas trevas.

Noa

Ant. O Senhor disse a Saulo: Eu sou Jesus de Nazaré, a 
quem tu persegues.

leitura breve 1 Tim 1, 16
Alcancei misericórdia, para que, em mim primeiramente, 

Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, como 
exemplo dos que hão-de acreditar n’Ele, para a vida eterna.

V. Senhor, glorificarei o vosso nome para sempre,
R. Porque é grande a vossa misericórdia para comigo.

Oração como nas Laudes.

Vésperas

Hino

Alegre-se toda a Igreja,
Cante a glória de São Paulo,
Que, por súbito milagre,
Se fez arauto de Deus.

25 DE JANEIRO



  VÉSPERAS

Guiado pelo amor de Cristo
Que o coração lhe queimava,
Dia e noite anunciava
O nome do Salvador.

Por um milagre da graça,
Subiu ao terceiro céu
E do céu trouxe o segredo
De pregar a Boa Nova.

Anunciou aos gentios
A Palavra Salvadora,
Plantou, regou, alargou
A sementeira do Reino.

Foi lampadário das gentes
Que padeciam nas trevas,
Empunhando contra o erro
A clara luz da Verdade.

Louvemos agora e sempre
A Santíssima Trindade,
Para que um dia gozemos
As alegrias eternas.

Salmodia

Salmos e cântico do Comum dos Apóstolos.

Ant.  1  Da melhor vontade me gloriarei nas minhas fra-
quezas, para que habite em mim o poder de Cristo.

Ant.  2  Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz 
crescer.

Ant.  3  Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro: toda a 
minha glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo.

leitura breve 1 Cor 15, 9- 10
Eu sou o menor dos Apóstolos e não sou digno do nome de 

Apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Pela graça de Deus 
eu sou o que sou, e a sua graça para mim não foi inútil. Pelo 
contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles; não eu, mas 
a graça de Deus, que está comigo.

reSponSório breve

V. Eu Vos dou graças, Senhor, de todo o coração.
R. Eu Vos dou graças, Senhor, de todo o coração.
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V. E glorificarei o vosso nome entre os povos.
R. De todo o coração.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Eu Vos dou graças, Senhor, de todo o coração.

Ant.  Magnif.  Apóstolo São Paulo, pregador da verdade 
e doutor das gentes, intercedei por nós diante de Deus que vos 
escolheu.

preceS

Edificados sobre o fundamento dos Apóstolos, oremos, irmãos, 
a Deus Pai todo-poderoso, dizendo:

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja.
Vós quisestes, Pai santo, que o vosso Filho ressuscitado apare-

cesse em primeiro lugar aos Apóstolos:
— fazei de nós suas testemunhas até aos confins da terra.
Vós que enviastes o vosso Filho ao mundo para evangelizar 

os pobres,
— fazei que o Evangelho seja anunciado a todos os homens.
Vós que enviastes o vosso Filho a semear a palavra do reino,
— concedei-nos que, semeando a palavra com o nosso traba-

lho, recolhamos com alegria os seus frutos de salvação.
Vós que enviastes o vosso Filho para reconciliar o mundo con-

vosco, pelo seu Sangue,
— fazei que todos colaboremos na reconciliação dos homens.
Vós que glorificastes Jesus Cristo à vossa direita,
— admiti no reino da bem-aventurança os nossos irmãos de-

funtos.
Pai nosso

Oração

Senhor Deus, que instruístes o mundo inteiro com a palavra 
do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a 
sua conversão a graça de caminharmos para Vós, como ele, 
dando testemunho da vossa verdade no mundo.  Por Nosso 
Senhor.
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26 de Janeiro

S. TIMÓTEO e S. TITO, bispos

Memória

Timóteo e Tito, discípulos e colaboradores do apóstolo Paulo, pre-
sidiram às Igrejas de Éfeso e de Creta, respectivamente. A eles foram 
dirigidos as Epístolas chamadas «Pastorais», que contêm admiráveis 
recomendações para a formação dos pastores e dos fiéis.

Comum dos Pastores da Igreja.

Laudes

Ant. Bened. Proclama a palavra em todo o tempo; persu-
ade, repreende e exorta com coragem e sabedoria.

Oração

Senhor, que formastes na escola dos Apóstolos os Santos 
Timóteo e Tito, concedei-nos, por sua intercessão, que, viven-
do com justiça e piedade neste mundo, alcancemos a pátria 
celeste.  Por Nosso Senhor.

Vésperas

Ant.  Magnif. Vivamos com justiça e piedade, aguardando 
com jubilosa esperança a vinda do Senhor.

27 de Janeiro

S. ÂNGELA MERICI, virgem

Nasceu cerca do ano 1470 em Desenzano del Garda (Veneza). 
Tomou o hábito da Ordem Terceira de S. Francisco e reuniu um grupo 
de jovens que orientava na prática da caridade. Em 1531 fundou em 
Bréscia um instituto feminino sob a invocação de S. Úrsula, destinado 
à formação cristã das meninas pobres. Morreu em 1540.
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Comum das Virgens;
ou das Santas (Religiosas).

 Oração

Senhor, Pai de misericórdia, que na virgem Santa Ângela 
quisestes dar-nos um modelo de prudência e caridade, fazei 
que, iluminados pelas suas virtudes e ajudados pela sua inter-
cessão, sejamos sempre fiéis ao Evangelho em toda a nossa 
vida.  Por Nosso Senhor.

28 de Janeiro

S. TOMÁS DE AQUINO, presbítero e doutor da Igreja

 Memória

Nasceu cerca do ano 1225, na família dos Condes de Aquino. 
Estudou primeiramente no mosteiro do Monte Cassino e depois em 
Nápoles. Entrou na Ordem dos Pregadores e completou os seus es-
tudos em Paris e em Colónia, tendo tido como professor S. Alberto 
Magno. Escreveu muitas obras de grande erudição e exerceu o pro-
fessorado, contribuindo notavelmente para o progresso da Filosofia e 
da Teologia. Morreu perto de Terracina no dia 7 de Março de 1274. 
A sua memória celebra-se a 28 de Janeiro, dia em que o seu corpo foi 
trasladado para Tolosa, no ano 1369.

Comum dos Doutores da Igreja.

Laudes

Ant. Bened. Bendito seja o Senhor, por cujo amor São 
Tomás se entregou generosamente ao estudo, à oração e ao 
trabalho.

Oração

Senhor nosso Deus, que fizestes de São Tomás de Aquino 
um exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sa-
gradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos 
e de imitar a sua vida. Por Nosso Senhor.



  

Vésperas

Ant.  Magnif. O Senhor lhe concedeu uma grande sabedo-
ria: assimilou-a profundamente e comunicou-a com generosi-
dade.

31 de Janeiro

S. JOÃO BOSCO, presbítero

Memória

Nasceu em 1815 perto de Castelnuovo na diocese de Turim. So-
freu muitas privações nos primeiros anos. Ordenado sacerdote, con-
sagrou todas as suas energias à educação da juventude e com esse fim 
fundou várias obras, sobretudo a Sociedade de São Francisco de Sales 
(Salesianos). Escreveu também vários opúsculos de cultura religiosa. 
Morreu em 1888.

Comum dos Pastores da Igreja; ou dos Santos (Educadores).

Oração

Senhor nosso Deus, que em São João Bosco destes à vossa 
Igreja um pai e mestre da juventude, fazei que, animados pelo 
mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço trabalhando 
pela salvação dos homens.  Por Nosso Senhor.

31 DE JANEIRO




