
humilhado, e quem se humilha será exaltado”. 

 

Oração dos Fiéis 

 

 Comentarista 1 – Pelo Papa Francisco, para que 

animado pelo Espírito Santo, possa confirmar o povo 

cristão na fé dos apóstolos e conduzir a Igreja no diálogo 

com o mundo. Cantemos. 

Todos - “Der voghormiá”.   

 

Comentarista 2 – Por nosso Exarcado, para que prossiga 

em sua missão de animar os armênios na vivência da fé e 

na preservação dos valores de sua cultura. Cantemos. 

 

Comentarista 3 - Pelos nossos doentes e idosos para que 

estejam cercados de carinho e proteção da comunidade e 

possam dispor dos cuidados necessários para sua saúde. 

Cantemos. 

 

Comentarista 4 – Que este tempo quaresmal traga paz 

aos corações, perdão a todos e suscite o sincero desejo 

da comunidade assumir atitudes mais cristãs. Cantemos. 

   

IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO 
 

11 de março de 2018 

 
5º Domingo da quaresma 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

              São Lucas evangelista 

 

                 Miniatura Armênia 

           Mosteiro Mekhitarista  

                           Viena 

          Manuscrito 55 

                            (99) 

 

 

 

 

 

          * Santa Missa na intenção dos Idosos e Doentes 

   

 



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 apóstolo Paulo aos Filipenses. (3,1-14) 
 

1No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me 

custa nada escrever-vos as mesmas coisas, e a vós isto dá mais 

segurança. 2 Cuidado com esses cães! Cuidado com esses 
charlatães! Cuidado com esses mutilados! 3 Os verdadeiros 

circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo 

Espírito de Deus, colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não 

confiamos na carne. 4 Bem que eu poderia pôr minha confiança 
na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu 

mais ainda: 5 fui circuncidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, 

da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus; quanto à 

observância da Lei, fariseu; 6 no tocante ao zelo, perseguidor da 
igreja; quanto à justiça que vem da Lei, irrepreensível. 

7 Mas essas coisas, que eram ganhos para mim, 

considerei-as prejuízo por causa de Cristo. 8 Mais que isso, julgo 

que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o 

conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi 
tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo 9 e ser 

encontrado unido a ele. E isto, não com a minha justiça que vem 

da Lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que 

vem de Deus, com base na fé. 10 É assim que eu conheço Cristo, 
a força da sua Ressurreição e a comunhão com os seus 

sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, 11 para 

ver se chego até a Ressurreição dentre os mortos.  
12 Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me  

  tenha tornado perfeito. Mas continuo correndo para alcançá-lo, 

visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. 13 Irmãos, eu não 

julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que 
fica para trás, lanço-me para o que está à frente. 14 Lanço-me em 

direção à meta, para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama 

a receber no Cristo Jesus. 

 

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 Lucas. (18,1-14) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo disse. 

 
1 Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes 

a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir: 2 “Numa cidade 
havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. 3 

Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz, e lhe 

pedia: ‘Faze-me justiça contra o meu adversário!’ 4 Durante muito 

tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: ‘Não temo a Deus e não 
respeito ninguém. 5 Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-

lhe justiça, para que ela não venha, por fim, a me agredir!’”  
6 E o Senhor acrescentou: “Escutai bem o que diz esse juiz 

iníquo! 7 E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite 
gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? 8 Eu vos digo que Deus 

lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, 

será que vai encontrar fé sobre a terra?” 
9 Para alguns que confiavam na sua própria justiça e 

deprezavam os outros, Jesus contou esta parábola: “10 Dois homens 
subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. 11 O 

fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: ‘Deus, eu te agradeço 

porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem 

como este publicano. 12 Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo 
de toda a minha renda’. 13 O publicano, porém, ficou a distância e nem 

se atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: 

‘Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador!’ 14 Eu vos digo: 

este último  



 
 

   

 


