
Domingo de Ramos na Paixão do Senhor
29 de março de 2015

Ano B - Vermelho

“Morrendo, destruiu a morte e deu começo 
a um novo tempo”

RITOS INICIAIS

29/março/preto/p1 29/março/verm/p1

01. AMBIENTAÇÃO 
A assembléia se reúne em um lugar fora da Igreja, de onde, 
após a bênção dos ramos, sairá em procissão até a Igreja).
Coment.: A Semana Santa que hoje iniciamos atualiza 
na comunidade cristã os mistérios centrais da redenção: 
paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, deve al-
cançar entre nós o nível de uma autêntica vivência da fé. 
Na verdade, somente a partir da fé se capta o mistério do 
paradoxo de Cristo: ressurreição, vida e triunfo através da 
humilhação, da cruz e da morte. No Domingo de Ramos 
lemos dois evangelhos: um antes de começar a procissão e 
outro na hora costumeira. Aparentemente, o primeiro é festi-
vo e aclama Cristo Senhor e Rei; e o segundo, tem o gosto 
da morte. Contudo, também o relato da paixão, aponta para 
um Cristo vitorioso a quem foi dado todo poder no céu e na 
terra. Tenhamos presente que a Paixão do Senhor, sem 
deixar de ser um  texto  histórico e literário, é uma página 
para ser rezada, meditada no coração. As palmas bentas 
que logo mais carregaremos, não sirvam de distração, 
mas nos ajudem a lembrar o Cristo mártir, vitorioso sobre a 
morte. Cristo morre condenado por homens, para garantir 
às criaturas humanas a libertação da injustiça e da morte e 
a posse da santidade da vida.
02. CANTO INICIAL
Ref.: Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu deu-te 

reino, força e glória e entregou em tuas mãos a 
nossa história: tu és Rei e o amor é a tua lei!

1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. 
Vós sois meu povo, eu, vosso Rei e Senhor Redentor!

2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não te-
reis! Vós sois meu povo, eu, vosso Rei, junto a mim 
vivereis!

03. SAUDAÇÃO
(ATENÇÃO: As missas sem procissão e sem bênção dos 
ramos iniciam-se com a ambientação, canto inicial e sau-
dação. Depois, continuam a partir do nº 12.)

04. BÊNÇÃO DOS RAMOS
Presid.: Meus irmãos e minhas irmãs: durante as 
cinco semanas da Quaresma preparamos os nos-
sos corações pela oração, pela penitência e pela 
caridade. Hoje, aqui, nos reunimos e vamos iniciar, 
com toda a Igreja, a celebração da Páscoa de nos-
so Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e 
ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua ci-
dade. Celebrando com fé e piedade a memória de-
sta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador 
para que, associados pela graça à sua cruz, partici-
pemos também de sua ressurreição e de sua vida.

06. CANTO PARA BÊNÇÃO DOS RAMOS
Ref.: Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de 

Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Rei 
de Israel! Hosana nas alturas! Hosana ao Filho de 
Davi! Hosana ao Filho de Davi! Os filhos dos he-
breus, com ramos de oliveira, foram ao encontro 
do Senhor clamando: Hosana ao Filho de Davi! 
Hosana ao Filho de Davi!

1. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mun-
do inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele 
a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a 
mantém inabalável.

2. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em 
sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocen-
te o coração, quem não dirige sua mente para o crime.

EVANGELHO (Mc 11, 1-10)
07. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Ref.: Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fra-
ternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da 
humanidade!

1. A tua Palavra é fonte que corre, penetra e não 
morre, não seca jamais.

08. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
1Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de 
Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, 
Jesus enviou dois discípulos, 2dizendo: “Ide até o 
povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, 
encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi 
montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui! 3Se alguém 
disser: ‘Por que fazeis isso?’, dizei: ‘O Senhor preci-
sa dele, mas logo o mandará de volta’”. 4Eles foram e 
encontraram um jumentinho amarrado junto de uma 
porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram.  
5Alguns dos que estavam ali disseram: “O que estais 
fazendo, desamarrando esse jumentinho?” 6Os dis-
cípulos responderam como Jesus havia dito, e eles 
permitiram. 7Levaram então o jumentinho a Jesus, 
colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. 
8Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, 
outros espalharam ramos que haviam apanhado 
nos campos. 9Os que iam na frente e os que vinham 
atrás gritavam: “Hosana! Bendito o que vem em 
nome do Senhor! 10Bendito seja o reino que vem, o 
reino de nosso pai Davi! Hosana no mais alto dos 
céus!”  Palavra da Salvação.

Presid.: Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo 
que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa 
procissão.
(Inicia-se a procissão para o local onde será celebrada a Missa. 
À frente, vai o turiferário, em seguida, o crucífero com a cruz or-
namentada, entre dois acólitos com velas acesas; depois, o pre-
sidente com os ministros, seguidos pelo povo com seus ramos. 
Durante a procissão a equipe de canto e o povo vão cantando.)

05. OREMOS
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, abençoai X estes 
ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso 
Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, 
nosso Senhor.
(O Presidente, sem nada dizer, asperge os ramos com água 
benta e os distribui aos demais ministros, aos cantores, aos coro-
inhas, à equipe de celebração e ao povo, conforme o costume. 
Enquanto isso, todos cantam.)
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16. SALMO RESPONSORIAL – Sl 21(22)
Ref.: Meu Deus, meu Deus por que me abandonastes?
1. Riem de mim todos aqueles que me vêm, torcemos lá-

bios e sacodem a cabeça: ”Ao Senhor se confiou, ele 
o liberte e agora o salve, se éverdade que ele o ama!”

2. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e porum ban-
do de malvados fui cercado. Transpassaramminhas 
mãos e os meus pés e eu possocontar todos os 
meus ossos.

3. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiamen-
tre si a minha túnica. Vós, porém, ómeu Senhor, não fi-
queis longe, ó minha força,vinde logo em meu socorro!

4. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio 
da assembleia, hei de louvar-vos! Vós que temeis ao 
Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descen-
dentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel!

29/março/preto/p2 29/março/verm/p2

09. CANTOS PARA PROCISSÃO (92º encontro)
Ref.: Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Viva Cristo 

Rei! Viva o nosso Rei!
1. Ele é o Rei da glória, nosso Senhor e nosso 

Deus / Ele é o Rei da história, nosso Senhor e 
nosso Deus  / Ele é Rei eterno, nosso Senhor 
e nosso Deus / É o Rei do Universo, nosso Se-
nhor e nosso Deus

2. Ele é o salvador, nosso Senhor e nosso Deus  
/ Ele é o Rei libertador, nosso Senhor e nosso 
Deus / De Deus Pai o Filho amado, nosso Se-
nhor e nosso Deus  / É o verbo encarnado, nos-
so Senhor e nosso Deus

3.Ele é o Rei do amor, nosso Senhor e nosso Deus / 
É a luz, o bom pastor, nosso Senhor e nosso Deus 
/ Ele é ressurreição, nosso Senhor e nosso Deus 
/ É a vida, é o pão, nosso Senhor e nosso Deus

4. Ele é a pedra angular, nosso Senhor e nosso Deus 
/ O caminho a trilhar, nosso Senhor e nosso Deus 
/ É a cabeça da Igreja, nosso Senhor e nosso Deus 
/ É o Rei da realeza, nosso Senhor e nosso Deus

10. Quem nos separará
Ref.:Quem nos separará? Quem vai nos separar/ Do 

amor de Cristo? Quem nos separará?/ Se ele é por 
nós, quem será, quem será contra nós?/  Quem 
vai nos separar do amor de Cristo, quem será?     

1. Nem a espada ou perigo,/ nem os erros do meu ir-
mão,/ Nenhuma das criaturas nem a condenação.  

2. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou aflição./ Nem 
o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão.  

3. Nem as alturas, nem os abismos, nem tampou-
co a perseguição./ Nem a angústia, a dor ou a 
fome, nem a tribulação.

11. CELEBRAÇÃO DA MISSA
(ATENÇÃO: Chegando ao altar, o presidente o saúda e, se for 
oportuno, incensa-o. Tira a capa, veste a casula e se dirige à 
cadeira. Omite os nos 12 e 14 e prossegue a partir do nº 15).

12. ATO PENITENCIAL
Presid.: Confessemos os nossos pecados:
Todos: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus nosso Senhor.

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

14. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens 
um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador 
se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos 
aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele 
em sua glória. Por N.S.J.C....

13. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia! 
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

LITURGIA DA PALAVRA
I LEITURA (Is 50,4-7)

Coment.: A fidelidade à missão de Deus é que faz 
de Jesus o Messias e Salvador. Jesus não veio para 
“fazer qualquer coisa”, mas para realizar o projeto 
do Pai. Por isso, nos ensina a obediência até a mor-
te, como instrumento da salvação do mundo. Pois 
quem sabe o que é preciso para salvar o mundo é 
Deus. Ele sabe que a morte daquele que manifesta 
seu amor infinito é a resposta suprema ao supremo 
desfio do mal. Jesus poderia ter sido infiel a Deus, 
pois era livre. Mas então seria infiel a si mesmo, Ser-
vo, Discípulo, Messias e Filho. Levou a termo a obra 
iniciada: pregar e mostrar o amor de Deus – até o 
dom da própria vida.

15. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
4O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para 
que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa 
abatida; ele me desperta cada manhã e me excita 
o ouvido, para prestar atenção como um discí-
pulo. 5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe re-
sisti nem voltei atrás. 6Ofereci as costas para me 
baterem e as faces para me arrancarem a barba; 
não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 
7Mas o Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso 
não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei que não sairei 
humilhado. Palavra do Senhor.

 II LEITURA (Fl 2,6-11)

17. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
FILIPENSES (Ler no Lecionário)

18.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, 

Palavra de Deus!
1. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a 

morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exal-
tou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.

PAIxÃO DO SENHOR - Mc 15, 1-39

Coment.: Usemos agora o Folheto da Paixão do Senhor.
19. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

20. ORAÇÃO DOS FIÉIS
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22. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de 
modo que, ajudados pela vossa misericórdia, al-
cancemos, pelo sacrifício do vosso Filho, o perdão 
que não merecemos por nossas obras. Por Cristo, 
nosso Senhor.

23. PREFÁCIO: A PAIxÃO DO SENHOR (MR p. 231)
Presid.: 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-po-
deroso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus 
quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser 
condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte 
apagou nossos pecados e sua ressurreição nos 
trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:  
Santo, Santo, Santo...

24. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  (MR p. 482)
Presid.: 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 pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: 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 X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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 

21. CANTO DAS OFERENDAS
1. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no pal-

co do mundo, onde a história se faz (cf. GS 2), 
sonhei uma Igreja a serviço da vida. /:Eu fiz do 
meu povo os atores da paz!:/ Quero uma Igreja 
solidária, servidora e missionária, que anuncia e 
saiba ouvir. A lutar por dignidade, por justiça e 
igualdade, pois “Eu vim para servir” (Mc 10,45).

2. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas en-
tre vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser 
o grande se faça de servo: /:Deus ama o peque-
no e despreza o poder:/ (cf. Mc 10,42-45)

3. Preciso de gente que cure feridas, que saiba es-
cutar, acolher, visitar. Eu quero uma Igreja em 
constante saída (EG, 20), /:de portas abertas, 
sem medo de amar!:/

LITURGIA EUCARÍSTICA 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. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: 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.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós  na 
vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: 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 e nosso 
bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo intei-
ro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: 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 saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. 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.
Todos: Amém!



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

27. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Saciados pelo vosso sacramento, nós vos 
pedimos, ó Deus: como pela morte do vosso Filho 
nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua 
ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

RITOS DA COMUNHÃO

25. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz”. Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade! Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

TExTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rx - Is 42,1-7; Sl 26; Jo 12,1-11
3ª Rx - Is 49,1-6; Sl 70; Jo 13,21-33.36-38
4ª Rx - Is 50,4-9a; Sl 68; Mt 26,14-25
5ª Rx - Ex 12,1-8.11-14; Sl 116(115); 1Cor 11, 23-26; Jo 13,1-15
6ª Vm - Is 52,13-53,12; Sl 30; Hb 4,14-16;5,7-9; Jo 18,1-19,42
Sb Rx -  Gn 1,1-2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15-15,1; Is 54,5-14; 
               Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; 
               Rm 6,3-11; Sl 117; Mc 16,1-7
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28. Canto Final
Ref.: Eu vim para que todos tenhamvida,/ 

Que todos tenham vida plenamente. 
(Bis)

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu Senhor,/ Reconstrói a tua vida em co-
munhão com teu irmão./ Onde está o teu 
irmão, eu estou presente nele.

2. Quem comer o pão da vida viverá eterna-
mente./ Tenho pena deste povo que não tem 
o comer./ Onde está um irmão com fome, eu 
estou com fome nele.

3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos 
os males./ Hoje és minha presença junto a 
todo sofredor. / Onde sofre o teu irmão, eu 
estou sofrendo nele.

4. Entreguei a minha vida pelasalvação de to-
dos./ Reconstrói, protege a vida de indefe-
sos e inocentes./  Onde morre o teu irmão, 
eu estou morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já 
perdido./ Busca, salva e reconduze a quem 
perdeu toda esperança./ Onde salvas teu 
irmão, tu me estás salvando nele.

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de apucarana-pr
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva

(43) 3468-1184       pe.esilva@hotmail.com
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Impressão e Diagramação: Gráfica Diocesana

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono; 

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.

26. CANTO DE COMUNHÃO
Ref.: Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão. (bis)
1. Eis que eu vos dou o meu novo manda-

mento: “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos tenho amado!”

2. Vós sereis os meus amigos se seguir-
des meu preceito: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos tenho amado!”

3. Como o Pai sempre me ama, assim 
também eu vos amei: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos tenho amado!”

4. Permanecei em meu amor e segui meu 
mandamento: “Amai-vos uns aos ou-
tros como eu vos tenho amado!”

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei 
até o fim: “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos tenho amado!”

6. Nisto todos saberão que vós sois os 
meus discípulos: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos tenho amado!”


