
Oração dos Fiéis 

 
Comentarista - Por toda a Igreja, que unida ao Papa Francisco e ao 
nosso Patriarca, Gregório Pedro, conserve a fé e sirva o Evangelho em 
todo o mundo. Rezemos. 

 
Todos -  “Der voghormiá”.   
 
1) Comentarista – 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”.    

2) Comentarista - Para que a luz do Evangelho e o entusiasmo vindo 
do Espírito Santo fortaleçam o testemunho de nossa comunidade e 
suscitem pessoas comprometidas com o Reino. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.    
 
3) Comentarista –  Pelos nossos doentes e idosos para que estejam 
cercados de carinho e proteção da comunidade e possam dispor dos 
cuidados necessários para sua saúde. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”. 
 
4) Comentarista - Por nossas famílias para que encontrem na fé a 
força para se manterem unidas e cultivarem o perdão, o diálogo e a 
oração. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”. 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Domingo, 05 de NOVEMBRO de 2017 

 

Pelos Idosos e Doentes 
 
 

Cristo carrega a Cruz 

Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista  

Manuscrito 295 

(206) 

Santa Missa, em 02/04/17 



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 primeira carta do apóstolo Paulo aos 

Efésios. (1,1-14) 
 
1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos 

santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus: 2 a vós, graça e 

paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus, em Cristo. 4 Nele, 

Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos 

e íntegros diante dele, no amor. 5 Conforme o desígnio benevolente 

de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra 

de Jesus Cristo, 6 para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos 

agraciou no seu bem-amado. 7 Nele, e por seu sangue, obtemos a 

redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza 

da graça, 8 que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos 

para toda a sabedoria e inteligência. 9 Ele nos fez conhecer o mistério 

de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde 

sempre em Cristo, 10 para realizá-lo na plenitude dos tempos: 

recapitular tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. 11  

Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de 

acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, 

predestinados 12 a ser, para louvor de Cristo, segundo o propósito 

daquele que opera tudo de acordo com a decisão sua glória, os 

primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. 

13 Nele, também vós ouvistes a palavra da verdade, a Boa-

Nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do 

Espírito Santo prometido, 14 que é a garantia da nossa herança, até 

o resgate completo e definitivo, para louvor da sua glória.  

 

Evangelho 

 
 

          Aleluia (587)      (Sl. 7,8) 
 
          Aleluia. Aleluia.  

8 A assembleia dos povos te rodeie, alto sobre ela te  
assentas. Aleluia. (Sl. 7,8) 
 
 

Santo Evangelho segundo Lucas. (8,17-21) 

 
 Nosso Senhor Jesus Cristo disse: 
 
17 Ora, nada há de escondido que não venha a ser 

descoberto. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido e se 

tornar público. 18 Olhai, portanto, a maneira como ouvis! Pois a quem 
tem será dado, e a quem não tem, até aquilo que julga ter lhe será 
tirado!” 

19 Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não 

podiam se aproximar, por causa da multidão. 20 Alguém lhe 
comunicou: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver”. 
21 Ele respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são estes aqui, que 
ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática”. 


