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XX Dom. Comum 
 

O Senhor põe em nossos lábios um 
cântico novo. A Eucaristia que vamos 
hoje celebrar e viver, é o cântico novo. 
Cântico novo da Palavra que mergulha 
na vida pessoal fazendo-a testemunho 
profético. É a experiência do fogo, de 
um amor apaixonado e apaixonante pelo 
Reino de Deus, em uníssono perfeito 
com a proposta de Cristo, no seu 

Mistério Pascal, celebração da vida 
doada pela sua Igreja e por todos. 

 
 

Antífona de Entrada 
 

Senhor, Deus, nosso protetor,  
ponde os olhos no rosto do vosso    
     Ungido.  
Um dia em vossos átrios vale mais 
de mil longe de Vós. 
 

 

Primeira Leitura 
(Jr 38, 4-6.8-10) 

 
Monição:  
 

A autenticidade do homem de Deus vê-      
-se pelo estilo profético da sua vida. 

  
Leitura: 
________________________________ 

 
Leitura do Livro de Jeremias 
 
Naqueles dias, 4os ministros 

disseram ao rei de Judá: «Esse 
Jeremias deve morrer, porque semeia 
o desânimo entre os combatentes 
que ficaram na cidade e também todo 
o povo com as palavras que diz. Este 
homem não procura o bem do povo, 
mas a sua perdição». 5O rei Sedecias 
respondeu: «Ele está nas vossas 
mãos; o rei não tem poder para vos 
contrariar». 6Apoderaram-se então de 
Jeremias e, por meio de cordas, 
fizeram-no descer à cisterna do 
príncipe Melquias, situada no pátio da 
guarda. Na cisterna não havia água, 
mas apenas lodo, e Jeremias atolou-
se no lodo. Entretanto, 8Ebed-Melec, 
o etíope, saiu do palácio e falou ao 
rei: 9«Ó rei, meu senhor, esses 
homens procederam muito mal, 
tratando assim o profeta Jeremias: 
meteram-no na cisterna, onde vai 
morrer de fome, pois já não há pão na 
cidade». 10Então o rei ordenou a 
Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui 
contigo três homens e retira da 
cisterna o profeta Jeremias, antes 
que ele morra». 

 
Palavra do Senhor. 

________________________________ 
 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção aos nomes: rei Sedecias / 
príncipe Melquias / Ebed-Melec, o etíope.  E 
às palavras: desânimo / perdição (não é 
“predição”) / atolou-se / e outras. 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A nossa leitura escolhida em função 
do Evangelho de hoje é extraída de 
parte final da segunda parte (biográfica) 
do livro de Jeremias (26, 1 – 45, 5), a 
chamada «paixão de Jeremias» (37, 1 – 
44, 30): no tempo do rei Sedecias, ele é 
metido na prisão sujeito a maus tratos e 
humilhações. Jeremias é considerado 
uma figura de Cristo sofredor, corajoso e 
paciente, um sinal de contradição. 

V. 4 «Jeremias semeia o desâni- 
mo entre os combatentes». O profeta 
de Anatot não se cansou de advertir o 
rei e o povo de que a solução, em face 
da ameaça de Nabucodonosor, rei da 
Babilónia, era negociar a rendição. Os 
altos funcionários, obcecados pela sua 
visão humana, não querem ouvir 
Jeremias e acusam-no de traidor à 
pátria, pois os seus oráculos são de 
molde a desalentar os combatentes. 

V. 5 «O rei Sedecias» tinha sido 
posto no trono pelo próprio Nabuco-
donosor, quando entrou vitoriosamente 
em Jerusalém no ano de 598 e levou 
para a Babilónia o rei Joaquim (filho) à 
frente dos prisioneiros. Sedecias, seu 
tio, era fraco e deixava-se manobrar 
facilmente pelos cortesãos e, ainda que 
respeitasse o profeta, não tinha uma fé 
suficientemente forte para seguir os 
seus oráculos. A falta de fé do rei havia 
de custar muito caro a todo o povo, pois 
em 587 foi o incêndio da cidade e do 
templo, o exílio e o fim do reino de Judá; 
Sedecias é preso, são-lhe arrancados 
os olhos, após terem presenciado o 
massacre dos seus próprios filhos. A 
tremenda catástrofe podia ter sido 
evitado se o rei tivesse dado atenção à 
voz de Deus, contra os cálculos 
meramente humanos. 

V. 7 – Ébed-Mélec. É um negro 
estrangeiro, um oficial cusita, quem 
desta vez salvou a vida do homem de 
Deus, rejeitado pelos seus concidadãos 
como inimigo da sua pátria, que tão 
ardentemente amava. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b) 

  
Monição: 
 

Cantar a vida vivida em Deus. Cantar o 
cântico que Deus põe em nossos lábios. 

  
Refrão: 
 

SENHOR, SOCORREI-ME SEM DEMORA 

  
Esperei no Senhor com toda a confiança e  
      Ele atendeu-me. 
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Ouviu o meu clamor  
      e retirou-me do abismo e do lamaçal, 
assentou os meus pés na rocha 
e firmou os meus passos. 
 

Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus. 
Vendo isto, muitos hão-de temer 
e pôr a sua confiança no Senhor. 
 

Eu sou pobre e infeliz: 
Senhor, cuidai de mim. 
Sois o meu protetor e libertador: 
ó meu Deus, não tardeis. 
 

 

Segunda Leitura 
(Hb 12, 1-4) 

 
Monição: 
 

Maravilhoso convite: fixar os olhos em 
Jesus. Assim veremos bem: Deus e o ser 
humano. 

  
Leitura: 
________________________________________ 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1Estando nós rodeados 
de tão grande número de teste- 
munhas, ponhamos de parte todo o 
fardo e pecado que nos cerca e 
corramos com perseverança para o 
combate que se apresenta diante de 
nós, 2fixando os olhos em Jesus, guia 
da nossa fé e autor da sua perfeição. 
Renunciando à alegria que tinha ao 
seu alcance, Ele suportou a cruz, 
desprezando a sua ignomínia, e está 
sentado à direita do trono de 
Deus. 3Pensai n’Aquele que suportou 
contra Si tão grande hostilidade da 
parte dos pecadores, para não vos 
deixardes abater pelo desânimo. 4Vós 
ainda não resististes até ao sangue, 
na luta contra o pecado. 

 

Palavra do Senhor. 
________________________________________ 

  
Recomendação aos Leitores: 
  

Exercita, Leitor, estas palavras: 
rodeados / ponhamos (é “ponhámos” e não 
“pônhamos” como já se ouviu) / 
perseverança / ignomínia / hostilidade / 
deixardes (não “deixardeis”) / resististes (não 
é “resististeis”) / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Na leitura do domingo anterior o 
autor sagrado tinha-nos feito considerar 
exemplos de fé intrépida no Antigo 
Testamento. Hoje, no capítulo seguinte, 
já perto do final da Epístola, temos uma 
empolgante exortação à constância na 

fé, lutando contra o pecado, num apelo 
a imitar a Jesus Cristo, «guia da nossa 
fé e autor da sua perfeição». Este texto, 
mais do que comentado, deve ser 
meditado, palavra por palavra. 

V. 4 «Ainda não resististes até ao 
sangue». Os destinatários da epístola, 
embora estejam a passar por duras 
provações pelo facto de serem cristãos, 
como a prisão e a espoliação dos bens, 
ainda não tinham sido sujeitos ao 
martírio, como já acontecera a outros 
discípulos do Senhor, (como o martírio 
de Estêvão e de Tiago Maior…); a 
verdade é que têm de estar dispostos a 
dar a vida por Cristo, na luta contra o 
pecado, concretamente o pecado de 
apostasia. Aqui está presente a ideia 
paulina de que a vida cristã é uma luta, 
mas não uma luta qualquer, uma luta 
sangrenta como era a do pugilato 
sobretudo quando se usavam luvas com 
reforço metálico, a luta dos gladiadores. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 10, 27) 

 

Monição: 
 

A Palavra do Evangelho rompe como um 
rio caudaloso de amor apaixonado de Cristo 
pela vontade do Pai e pelos homens. 

 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!   
 
As minhas ovelhas escutam a minha 
voz, diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas 
seguem-Me. 
 

 

Evangelho (Lc 12, 49-53) 
________________________________________ 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 49«Eu vim trazer o fogo 
à terra e que quero Eu senão que ele se 
acenda? 50Tenho de receber um batis-
mo e estou ansioso até que ele se 
realize. 51Pensais que Eu vim estabele-
cer a paz na terra? Não. Eu vos digo 
que vim trazer a divisão. 52A partir de 
agora, estarão cinco divididos numa 
casa: três contra dois e dois contra 
três. 53Estarão divididos o pai contra o 
filho e o filho contra o pai, a mãe contra 
a filha e a filha contra a mãe, a sogra 
contra a nora e a nora contra a sogra». 

 

Palavra da Salvação. 
________________________________ 
 

Comentário ao Evangelho: 
 

O nosso texto evangélico de hoje 
move-se na linha do sinal de 
contradição que é Jesus (cf. Lc 2, 34), 
contradição a que está sujeito quem 
quer ser seu discípulo. 

V. 49 «Eu vim trazer o fogo à 
terra». A linguagem de Jesus não é, 
evidentemente a dum incendiário ou 
dum revolucionário político. Também 
não parece que se trate do fogo da 
desavença e do ódio a que se referem 
os vv. 51-53, como pensam alguns. O 
sentido deve buscar-se no contexto 
mais próximo, o v. 50, onde se fala da 
Paixão e Morte redentora de Cristo, a 
prova máxima do seu amor, a qual 
levaria os crentes a uma corres-
pondência de amor. É o Filho de Deus 
feito homem quem traz à terra o fogo do 
amor de Deus, de Deus que é fogo 
devorador (Dt 4, 24). 

V. 49a «E que quero Eu senão  
que ele se acenda?» A Neo-vulgata 
preferiu outra interpretação possível do 
original grego (que se escrevia sem 
pontuação nem separação de palavras): 
«…e qual é o meu desejo? Oxalá ele já 
estivesse ateado!». 

V. 50 «Um baptismo». É sem 
dúvida o «banho de sangue» da sua 
dolorosíssima Paixão (cf. Mc 10, 38). 

V. 51-53 «Paz... divisão». Jesus 
não veio trazer uma paz mundana 
baseada numa satisfação egoísta das 
paixões, que é uma paz podre. Ele 
trouxe a paz (cf. Lc 2, 14; Jo 14, 27) 
baseada no amor de Deus acima de 
todas as coisas, e, por isso mesmo, os 
que não quiserem aceitar esse amor 
entrarão em desavença, mesmo no seio 
das famílias. Jesus não quer isso, mas 
permite-o ao respeitar a nossa liber-
dade. 

 
 

Oração Universal 
________________________________ 
 
1 –   Por todas as Igrejas particulares e suas    
             paróquias, 

pelos que aí dão testemunho da sua fé 
e pelos que sofrem por causa do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 

2 –   Pelos governantes de todas as nações, 
 pelos cidadãos perseguidos e humilhados 
 e pelas vítimas da violência dos poderosos, 
 oremos, irmãos. 

 

3 –   Pelas famílias divididas e sem paz, 
 pelos filhos abandonados pelos seus pais 
 e pelos pais a quem os filhos esqueceram, 
 oremos, irmãos. 

 

4 –   Pelos homens e mulheres de vida   
             contemplativa, 

pelos religiosos, religiosas e lares cristãos 
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e por todos os que Deus chama ao seu 
 serviço, 
oremos, irmãos. 

 

5 –   Por nós próprios que escutámos a Palavra, 
 pela nossa conversão à sua mensagem 
 e pelos nossos amigos e vizinhos, 
 oremos, irmãos. 

________________________________________ 
 

Antífona da Comunhão 
 

No Senhor está a misericórdia,  
no Senhor está a plenitude da redenção. 
 

Ou: 
 

Eu sou o pão vivo descido do Céu,  
diz o Senhor. 
Quem comer deste pão 
viverá eternamente. 
 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 19 – S. João Eudes (Presbítero). 

Dia 20 – S. Bernardo (Abade e Doutor da                 

                   Igreja). 

Dia 21 – S. Pio X (Papa). 

Dia 22 – Virgem Santa Maria, Rainha.      
Dia 23 – S. Rosa de Lima (Virgem).  
Dia 24 – S. Bartolomeu (Apóstolo). 

 
 

Fogo e Batismo 
 

Jesus quer que o fogo que vem 
trazer se acenda em todos os corações, 
em todas as vidas e em todos os 
espaços. É sua vontade que os 
corações se abram à sua maravilhosa 
novidade de vida, de amor, de salvação. 
Cristo quer e deseja ardentemente ser 
correspondido pela abertura da liber-
dade humana e da resposta amorosa 
em sim de compromisso. 

Esse fogo é sinal maravilhoso de 
vida. Essencial para a vida. Elemento 
fundamental da criação maravilhosa. 
Essa criação em que o ser humano foi 
colocado no centro e que só o pecado 
perturba e rompe a beleza da criação. 
Por isso toda a oposição a Deus passa 
pela perversão da criação, da sua 
beleza, da sua harmonia e do seu 
sentido. 

No Mistério Pascal de Cristo, o Seu 
Corpo é humilhado e crucificado, n’Ele 
toda a criação, espera a libertação total. 
Em nós, em nosso corpo mortal, 
travamos também a luta para que a 
glória e o sentido que Deus lhe ofereceu 
seja manifesto. Por isso somos 
convidados a lutar contra o pecado que 
perverte o sentido belo da criação de 

Deus. Assim como chamado está, este 
corpo mortal, a uma radical transfor-
mação, à maneira de Cristo ressus-
citado. 

Fogo é sinal de amor e de doação. 
Uma doação com sabor e sentido 
pascal. O cordeiro imolado era passado 
pelo fogo, sacrifício completo que 
prepara para a caminhada de libertação 
e aliança marcada com sangue e fogo. 

Fogo da novidade imperiosa do 
Mistério Pascal derramado pelo Espírito 
Santo em Pentecostes, que continua a 
abraçar as pessoas, o tempo e a 
história. Sinal eficaz de dinamismo vital 
da vida e missão de Cristo e da Sua 
Igreja. Por isso dinamismo de unidade, 
dinamismo de perdão, dinamismo de 
cura e da novidade permanente e 
constante de uma Igreja sempre em 
saída, sempre com novo ardor, com 
novos dons de renovação e fecundi-
dade. 

Batismo celebrado em Mistério 
Pascal. Das águas do mar vermelho, 
das águas do Jordão à torrente de 
Jerusalém donde dimana a fonte de 
água e sangue, de vida e de amor total. 
Batismo celebrado na cruz e na 
ressurreição. Batismo que abrange a 
todos em efusão de vida e de amor. Por 
isso são três a dar testemunho: a água, 
o sangue e o Espírito. 

 
 

Com estilo profético 
 

“Esse jeremias deve morrer”! Não se 
convive bem com os profetas de Deus. 
A sua presença desinstala, denuncia 
egoísmo e individualismo. Abertamente 
falam da hipocrisia da morte e do pacto 
com o pecado instalado, e subtilmente 
justificado. 

Os profetas de Deus apelam à 
construção da igualdade radical de 
todos os seres humanos. Alegram-se 
com uma sociedade construída no 
fundamento das raízes humanas que 
são raízes divinas e proposta bíblica. 
Congratulam-se com uma sociedade 
construída na verdade, na justiça, na 
paz e no amor, sinais evidentes do 
Reino de Deus que todos os homens e 
mulheres anseiam e procuram. 

Os profetas de Deus apelam de 
forma humana e misericordiosa à 
conversão, à denúncia do pecado, à 
fidelidade e à coragem do testemunho. 

O estilo profético deseja e trabalha 
no sentido de libertar de todo o pecado. 
Denunciar e destruir o pecado com uma 
luta constante “até ao sangue”, e um 
apelo constante e permanente à 
conversão, de adesão incondicional a 
Cristo e a uma fidelidade comprometida. 

O estilo profético é muito importante 
porque elimina de raiz todo o carreirismo 
e hipocrisia, incompatíveis com a 
frontalidade, a fidelidade à verdade e a 
capacidade de estabelecer o justo. 

Devia ser obrigatório exigir o estilo 
profético a quem é chamado a governar 
e a orientar. Quem não tem estilo 
profético não pode cuidar e governar os 
irmãos. 

O tempo de hoje, como o de 
sempre, exige que os nossos olhos 
estejam voltados e fixados em Jesus. 
Tantas testemunhas assim o fizeram na 
construção das suas vidas e da vida da 
Igreja e da sociedade. Um fixar e olhar 
voltado para a Cruz, que elevada, se 
torna visível para todos, e a todos atrai 
na solenidade de um amor feito entrega 
por nós. 

 
 

Apelo pessoal 

 

A urgência da mensagem do 
Evangelho 

 

Há como que um grito lancinante 
pelo apelo de querer e desejar de Cristo. 
É urgente a sintonia com a voz da igreja 
que pretende interpretar com fidelidade 
e corresponder com amor a um sair de 
si, apresentar-se, dizer das suas razões, 
envolver as pessoas e o mundo com o 
gesto da doação de Cristo, e a frescura 
do seu amor incondicional. É este fogo 
que deve ser ateado frente a um mundo 
frio, calculista e egoísta que busca a 
segurança e o conforto, desviando o seu 
olhar da cruz onde tantos são crucifi-
cados em martírio escandaloso que 
envolve crianças, homens e mulheres. 

A proposta da alegria 

Na certeza de sermos filhos de Deus 
e fundamentarmos a vida na cruz de 
Cristo e na sua glória que faz resplan-
decer a dignidade de cada um, para lá 
das fronteiras das simpatias, dos grupos 
e dos eleitos, das ideologias mercantis e 
do sossego de consciência que nada 
tem de consciente. A alegria da vitória 
sobre a mentira, o medo, o mal e sobre 
a morte 

A luta contra o pecado e santidade 
de vida como expressão de evangelho 
vivo, dos caminhos de renovação e da 
solidez do apostolado. 

Disponibilidade radical para assumir 
ser profeta e ser de Cristo sem esperar 
nada em troca, a não ser a glória de 
Deus e o bem dos irmãos. 

Olhar fixo em Jesus para sentir a 
comunhão no mesmo projeto, no mesmo 
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estilo e na mesma doação de vida. 

Um estilo próprio dos discípulos de 
Cristo que não copiam os esquemas do 
mundo para se impor, reinar e construir. 
Um estilo no bom combate das ideias, 
palco da verdadeira luta. Um estilo que 
assume sempre com frescura renovada 
o conteúdo da fé da Igreja de Cristo, e 
de um ritmo de vida pautado pelas 
referências morais da sabedoria do 
evangelho. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São João Paulo II” 

(1978 – 2005)  
 

(…continuação) 
 

São João Paulo II foi um homem 
que incentivou o diálogo entre os 
diversos credos, fomentou ininterrupta-
mente a paz e soube estar perto dos 
fiéis, particularmente perto dos jovens, 
com quem se sentia especialmente feliz 
e a quem apelidou de “sentinelas da 
manhã”. 

São João Paulo II foi em toda a 
História da Igreja o pontífice que mais 
países visitou, o que lhe valeu o título de 
“papa peregrino”. O chefe da Igreja 
Católica falava seis línguas e percorreu 
mais de um milhão de quilómetros em 
mais de mil horas de voo, mostrando 
uma ininterrupta vontade de percorrer o 
mundo. 

Foi nas viagens que o Papa polaco 
encontrou o caminho para invocar a paz 
e a defesa dos direitos humanos. 

A morte de São João Paulo II, aos 
84 anos, acabaria por ser anunciada no 
dia 2 de abril de 2005. 

O trabalho de São João Paulo II em 
prol do diálogo ecuménico ficaria bem 
patente após a sua morte: dos quatro 
cantos do mundo surgiram declarações 
de profundo pesar, independentemente 
dos credos, etnias ou visões políticas. 

A 28 de Junho de 2005, foi aberto o 
processo de beatificação e canonização 
de João Paulo II, satisfazendo-se uma 
das exigências da multidão durante as 
exéquias do Sumo Pontífice: “Santo 
depressa”. 

 
 

________________________________ 

JORNAL DO LEITOR  

LITÚRGICO 
______________________________________________________ 

Senhor,  

dá-nos a tua paz 
 

Quando Jesus fala de «pegar fogo», 
não fala do fogo que devasta os 
bosques ou do que que fumega depois 
de um atentado, senão do fogo de um 
amor decidido, de uma entrega 
apaixonada, como a d’Ele. É o fogo do 
Espírito que descerá no Pentecostes em 
forma de línguas de fogo sobre a 
comunidade cristã e a transformará 
completamente. 

O Evangelho de hoje ajuda-nos a 
refletir sobre a paz. 

– Existe uma falsa paz quando não 
queremos enfrentar os desafios da vida. 
Quando nos conformamos com o 
mínimo. 

– A paz é falsa quando aceitamos 
que não haja guerras, discussões, 
discriminações… e não nos empenha-
mos em fazer crescer a paz positiva que 
é: acolhimento, encontro, participação, 
oportunidade… 

Jesus prometeu a paz «que o 
mundo não pode dar». Frequentemente 
essa paz tem que começar a destruir as 
falsas «pazes» às quais tão facilmente 
nos acostumamos.  

 
 

Aniversários 
 

Esta semana está de Parabéns pelo 
seu aniversário natalício, apenas um 
Leitor, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira.  

Trata-se da Leitora Glória Neto, 
cujo aniversário de nascimento ocorre 
na próxima quarta-feira, dia 21 de 
Agosto e a quem o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 

 
 

H u m o r 
LO I R A 

 
Uma “loira” candidata-se à Polícia, 

ao cargo de auxiliar de investigação.  
O chefe pergunta na entrevista: 
– Quanto é:  1 + 1? 
– Onze – diz a loira. 
E o chefe continua a entrevista… 
– Quais são os dois meses que 

começam por “M”? 
– É o mês que vem e foi o mês 

passado. 
Irritado com o raciocínio da loira, o 

chefe lança um desafio: 
 – Quem matou Jhon Lennon? 
– Não sei! 
Bom, vá para casa e tente descobrir! 

– disse o chefe. 

Chegada a casa, a mãe da loira 
pergunta-lhe: 

– Como foi – minha filha – como 
correram as coisas, lá na delegação da 
polícia? 

A loira respondeu: 
– A entrevista foi ótima! Primeiro dia 

de trabalho e já estou a investigar um 
homicídio! 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

18-08-2019  –   XX Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Adriana 

Queirós 

Martinho 

Matos 

1.ª Leitura 
José M.ª 

Matos 

Joaquim 

Martins 

2.ª Leitura 
Jacinta 

Carneiro 

Fernanda 

Olinda 

Oraç Univ. 
Adriana 

Queirós 

Martinho 

Matos 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Solange 

Sousa 

Lúcia 

Gomes 

2.ª Leitura 
Jorge  

David  

Rosa 

Armanda 

Oração 
Universal 

Raquel  

Silva 

Marta 

Pinheiro 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Glória Neto 
Diana 

Santos 

2.ª Leitura 
Justina 

Carneiro 

Pedro 

Leal 

Oração 
Universal 

Júlia 

Machado 

Aurora 

Silva 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Aguarda-se Aguarda-se 

1.ª Leitu. a chegada  a chegada  

2.ª Leitu. da da 

Orç. Fiéi. escala. escala. 
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