
Oração dos Fiéis 

 
Comentarista - Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 
Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 
voghormiá”.   
1) Comentarista - Pelo Papa Francisco para que, amparado pelo 
Espírito, se sinta encorajado a conduzir a Igreja em diálogo com as 
necessidades de hoje. Rezemos. 
 
Todos -  “Der voghormiá”.   
 
2) Comentarista – Para que, em nosso Exarcado, aumentem a 
adesão e a participação dos armênios e surjam mais missionários para 
levarem adiante o anúncio do Evangelho. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.    

3) Comentarista – Por nossas famílias para que encontrem na fé a 
força para se manter unidas e cultivarem o perdão, o diálogo e a 
oração. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.    
 
4) Comentarista –  Pela paz no mundo, especialmente na Catalunha 
e na Venezuela. Para que a justiça, o diálogo e os direitos sejam 
sempre respeitados. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domingo, 08 DE OUTUBRO de 2017 

 

. Pelas Famílias da Comunidade  

 
  

 

No domingo, 29 de outubro, após a Missa, nos 
reuniremos no salão paroquial para um 
momento de confraternização com almoço, 
seguido de Bingo com muitas prendas.  
   Vamos dedicar algumas horas para conviver e 
estreitar nossos laços na Comunidade de fé 
armênia.  
Seja bem-vindo (a). 



 

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 segunda carta do apóstolo Paulo aos 

Coríntios. (13,5-13) 
 

5 Examinai-vos bem, para ver se estais na fé. Submetei-vos à 

prova. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos 

que estejais reprovados. 6 Quanto a nós, espero que reconhecereis 

que não estamos reprovados. 7 Rogamos a Deus que não façais mal 

algum, não para aparecermos como aprovados, mas para que vós 

pratiqueis o bem, e nós sejamos como que reprovados. 8 De fato, não 

podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. 9 

Alegramo-nos quando nós somos fracos e vós, fortes. E é isto que 

pedimos em nossas orações; que vos torneis perfeitos. 10 Por isso, 

escrevo estas coisas, estando ausente, para que, uma vez presente, 

não precise agir com severidade, fazendo valer a autoridade que o 

Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. 

11 Enfim, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso 

aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende um mesmo sentir e pensar, 

vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco.  

 

12 Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os  

santos vos saúdam. 

13 A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 

comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós.  

 

Evangelho 

 
          Aleluia (589)      (Sl. 65,5) 

 

           Aleluia. Aleluia.  

5 Vinde ver as maravilhas de Deus: Admirável é seu agir para 

com os homens.   

          Aleluia. 

 

Santo Evangelho segundo Marcos. (11,27-33) 

 

Por  Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

27 Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. 

Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os 

anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: 28 “Com que 

autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer 

isso?” 29 Jesus disse: “Vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-

me, que eu vos direi com que autoridade faço isso. 30 O batismo de 

João era do céu ou dos homens? Respondei-me!” 31 Eles discutiam 

entre si: “Se respondermos: ‘Do céu’, ele dirá: ‘Por que não 

acreditastes em João?’ 32 Vamos então responder: ‘Dos homens’?...” 

– Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era 

realmente um profeta. 33 Responderam então a Jesus: “Não 

sabemos”. E Jesus retrucou-lhes: “Pois eu também não vos digo com 

que autoridade faço essas coisas!” 


