
9 Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome; 
10 venha o teu Reino; seja feita a 

tua vontade, como no céu, assim também na terra. 
11 O pão 

nosso de cada dia dá-nos hoje. 
12 Perdoa as nossas dívidas, 

assim como nós perdoamos aos que nos devem. 
13 E não nos 

introduzas em tentação, mas livra-nos do Maligno.  
14 De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, 

vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. 15 Mas, se 
vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará 

as vossas faltas. 
16 “Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os 

hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para figurar aos outros que 
estão jejuando. Em verdade vos digo: já receberam sua 

recompensa. 17 Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e 
lava o rosto, 18 para que os outros não vejam que estás 

jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu 

Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. 
19 “Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a 

ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. 20 Ao 
contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a 

ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. 21 

Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.  

       
Oração dos Fiéis 

 Comentarista 1 – Pela paz no mundo, especialmente em 
nossa Pátria, para que ela seja fruto da justiça, da defesa das 

políticas públicas e do bem comum e da adesão ao Príncipe da 
Paz. Rezemos. 

 
Todos - “Der voghormiá”.   

 

Comentarista 2 – Para que nossa comunidade, vencendo o 
orgulho e a fraqueza, possa caminhar decididamente rumo à 

Páscoa até a manhã da ressurreição com Cristo. Rezemos. 

Comentarista 3 - Que este tempo oportuno de conversão nos 

leve a pensar e a viver mais conformes à Boa Nova de Jesus. 

Rezemos. 

Comentarista 4 – Por todos aqueles que ofertam o fruto do 
seu trabalho na casa do Senhor, para que tenham a alegria de 

sentir-se participantes da missão de nossa comunidade armênia. 

Rezemos. 
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* Santa Missa na intenção dos Dizimistas. 

 



Entrada 
 

Salvai-nos ó Cristo, filho único, Verbo de Deus e ser 
imortal. Vós que assumistes encarnar-se pela santa Maria, sempre 

virgem; vós que, imutável, vos fizestes homem e fostes 
crucificado, com vossa morte derrotastes a morte. Glorificamos a 

vós que pertenceis à santíssima Trindade, com o Pai e o Espírito 
Santo. 
 

                                  LEITURA 
 

 

         Antífona (87)   (Sl. 64,2.3) 

 

2 A ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião, a ti se cumpra o 
voto em Jerusalém, 3 A ti, que escutas a oração, vem todo mortal 

por causa do seu pecado.   
 

LEITURA DA CARTA DO APOSTOLO PAULO AOS ROMANOS. 

(13,11-14,9)  
 

11 Sabeis em que momento estamos: já é hora de 
despertardes do sono. Agora, a salvação está mais perto de nós 

do que quando abraçamos a fé. 12 A noite está quase passando, o 
dia vem chegando: abandonemos as obras das trevas e vistamos 

as armas da luz. 13 Procedamos honestamente, como em pleno 
dia: nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e 

imoralidades, nem de contendas e rivalidades. 14 Pelo contrário, 

revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos e 
paixões da vida carnal. 

 

1 Acolhei aquele que é fraco na fé, sem discutir 
opiniões. 2 Um acredita que pode comer de tudo; outro, sendo 

fraco na fé, só come legumes. 3 O que come de tudo não 
despreze o que não come, e o que não come não condene o que 

come, pois Deus acolheu também a este. 4 Quem és tu para 
condenar o servo de um outro? É para seu próprio senhor que ele 

fica de pé ou cai. De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor 
tem poder de sustentá-lo. 5 Há quem considere uns dias mais 

importantes que outros; já outras pessoas consideram todos os 
dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. 6 

Quem distingue um dia do outro faz isso por amor ao Senhor. E 
quem come de tudo come tudo para a glória do Senhor, pois, ao 

comer, dá graças a Deus; e quem não come deixa de comer por 

amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. 

 

  

7 Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou 

morre para si mesmo. 
8 Se estamos vivos, é para o 

Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que 

morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao 

Senhor. 
9 Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor 

dos mortos e dos vivos. 
 

Evangelho 
 

 
          Aleluia (537)  

 
Aleluia, aleluia. 1 Aclamai ao Senhor, terra inteira, 

2 servi ao Senhor com alegria, ide a ele gritando de 
alegria. Aleluia. (Sl. 99,1.2) 

 

 
Santo Evangelho segundo Mateus. (6,1-21) 

 
 Nosso Senhor Jesus Cristo disse. 

 
1 “Cuidado! não pratiqueis vossa justiça na frente dos 

outros, só para serdes notados. De outra forma, não recebereis 

recompensa do vosso Pai que está nos céus. 
2 Por isso, quando 

deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como 
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem 

elogiados pelos outros. Em verdade vos digo: já receberam sua 

recompensa. 
3 Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua 

mão esquerda o que faz a direita, 
4 de modo que tua esmola 

fique escondida. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a 
recompensa. 

5 “Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que 
gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em 

posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo: já 

receberam a sua recompensa. 
6 Tu, porém, quando orares, 

entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no 
escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a 

recompensa. 
7 Quando orardes, não useis de muitas palavras, 

como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por 

força das muitas palavras. 
8 Não sejais como eles, pois o vosso 

Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. 



  
 

   

 


