
Oração dos Fiéis 
Comentarista - Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 
voghormiá”.   

 

1) Comentarista- Pela Igreja armênia, para que permaneça 

unida na fé e pronta para servir o Evangelho em todo o mundo, 

juntamente com o Papa Francisco e nosso Patriarca Gregório 
Pedro. Rezemos. 

Todos -  “Der voghormiá”.   

2) Comentarista –  A Santa Virgem Maria amparou seu esposo 

e seu Filho no último momento. Valha-nos sua intercessão para 

que nossos falecidos possam descansar em paz. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

3) Comentarista - Pelo Exarcado armênio, para que o Senhor 

chame muitos leigos dispostos a servir a missão. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

4) Comentarista - 4) Pelas famílias da comunidade, para 

que seus membros vivam o diálogo, o perdão, a fé em Cristo e 

a dedicação para ajudar-se mutuamente. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Domingo, 10 de setembro, 2017 

 

. Pelos Falecidos do mês 

 

  

 

Peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida       
Data: Sábado, 30 setembro. Saída:  às 8h30 da Av. 
Tiradentes, 718- Luz.  Retorno no mesmo dia (à 
tarde).  
Reservas (11) 2994-0652 -  (11)  9 9927- 3116 ( sra 
Zazá)  ou  na Secretaria  Paroquial :  
(11) 3227-6703 - (11) 9 8735 - 0029  

 



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 segunda carta do apóstolo Paulo aos 

Coríntios. (7,4-16) 
 

4 Tenho grande confiança em vós, orgulho-me de vós. 

Estou cheio de consolação e transbordo de alegria, em todas as 

nossas aflições.  
5 Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos 

sossego. Pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação: fora 

de nós, lutas; dentro de nós, temores. 6 Deus, porém, que 

conforta os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. 7 E 

não somente com a chegada de Tito, mas também com o 
reconforto que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos 

sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso grande amor 

por mim, de modo que minha alegria aumente ainda mais. 
8 Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, 

não me arrependo. E mesmo se me tivesse arrependido – pois 

vejo que essa carta, ainda que por um momento, vos 

entristeceu –, 9 agora alegro-me, não porque ficastes tristes, 

mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. De 
fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, 

não vos prejudicamos em nada. 10 Pois a tristeza segundo Deus 

produz o arrependimento e, assim, leva à salvação. E isso 

ninguém lamentará! Mas a tristeza segundo o mundo produz a 

morte. 11  
Vede o que a tristeza segundo Deus produziu entre vós: quanta 

solicitude, quantas excusas, quanta indignação; que temor, que 

saudade, que zelo, que punição! Mostrastes, de todas as 

maneiras, que não tínheis nenhuma culpa no caso em questão. 
12 Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor, 

nem por causa do ofendido. Foi para provocar entre vós uma 

clara manifestação da vossa solicitude por nós, diante de Deus. 
13 Isso nos consolou. 

E, além dessa consolação pessoal, tivemos uma alegria 

muito maior, motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado 

por todos vós. 14 Na verdade, se diante dele eu me gloriei um 

pouco de vós, não fiquei envergonhado. Mas, como sempre vos 
tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de 

vós, diante de Tito, se mostrou fundado na verdade. 15 E a sua 

afeição por vós cresce mais ainda, ao lembrar-se da obediência 

de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor. 16 

Alegro-me de poder confiar plenamente em vós.  

 

Evangelho 
Aleluia (584 )      (Sl. 32,2) 
    

          Aleluia. Aleluia.  

2 Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de dez 

cordas cantai-lhe.  
          Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo Marcos. (7,31-37) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

31 Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por 
Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região 

da Decápole. 32 Trouxeram-lhe, então, um homem que era 

surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos 

sobre ele. 33 Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs 
os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou-lhe a 

língua. 34 Olhando para o céu, suspirou e disse: “Efatá!” (que 

quer dizer: “Abre-te”). 35 Imediatamente, os ouvidos do homem 

se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar 

corretamente. 36 Jesus recomendou, com insistência, que não 
contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele 

insistia, mais eles o anunciavam. 37 Cheios de grande 

admiração, diziam: “Tudo ele tem feito bem. Faz os surdos 

ouvirem e os mudos falarem”. 


