
Oração dos Fiéis 
Comentarista - Elevemos nossas preces a Deus nesta 
festiva Celebração Eucarística dominical cantando com o 
Coro: “Der voghormiá”.   
1) Comentarista- Pela pátria armênia, para que se 
desenvolva economicamente favorecendo a todos os 
cidadãos e conserve a paz em seu território. Rezemos.  
Todos -  “Der voghormiá”.   
2) Comentarista –  Senhor que dissestes: “na casa 

de meu Pai há muitas moradas”. Concedei o descanso eterno 

para senhor Hagop Kalaydjian e o consolo para toda a 

família. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

3) Comentarista - Pelos casais que comemoram neste mês 

mais um ano de convivência matrimonial, para que se sintam 

amparados pela fé, testemunho e oração de nossa 

comunidade. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”.    

 

4) Comentarista – Pelos aniversariantes, ao agradecerem 

mais um ano de existência, reconheçam a ação da graça e 

da misericórdia do Senhor em suas vidas. Rezemos 

Todos – “Der voghormiá”.  

 

 

 

 

 
                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Entrada 

  Diante de vossa preciosa e vitoriosa Cruz nos 
inclinamos em adoração e vos rogamos conceder-nos o 

perdão de nossos pecados, porque por meio dela 

suprimistes a condenação da humanidade. Por vossa 

divina e santa Cruz, concedei vossa paz celestial a todo 

mundo. 

 

Domingo, 17 de setembro, 2017 

 

. Pela Pátria Armênia 

 

  

 

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  

 

. Pelos casais e aniversariantes    
do mês.  

 

  
. Pelo descanso eterno do Sr. 
Hagop Kalaydjian 

 

  



Leitura 

 

Antífona (47)       (Sl 4,7b.2) 

 
7 Levanta sobre nós, Senhor, a luz da tua face. 

2 Quando te invoco, responde-me, ó meu Deus 

justiceiro; na angústia liberta-me; tem piedade de mim e 

ouve minha oração. 
 

Leitura da carta do apóstolo Paulo aos 

Gálatas. (6,14-18) 

 

14 Quanto a mim, que eu me glorie somente da 
cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está 

crucificado para mim, como eu estou crucificado para o 

mundo. 15 Ser ou não ser circuncidado não tem 

importância; o que conta é ser nova criatura. 16 E para 

todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de 

Deus: paz e misericórdia!  

17 Doravante, que ninguém me moleste, pois eu 
trago em meu corpo as marcas de Jesus. 

18 Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo 

esteja com o vosso espírito. Amém! 
 

Evangelho 

 
Aleluia (529)      (Sl. 85,16) 

          Aleluia. Aleluia.  

 

           16 Volta para mim e tem misericórdia; dá a teu 

servo a tua força. Salva o filho da tua serva. Aleluia.            

          Aleluia. 

 

Santo Evangelho segundo João. (3,13-21) 

 

 Nosso Senhor Jesus Cristo disse: 

 
13 Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu 

do céu: o Filho do Homem. 14 Como Moisés levantou a 

serpente no deserto, assim também será levantado o 

Filho do Homem, 15 a fim de que todo o que nele crer 

tenha vida eterna”. 16 De fato, Deus amou tanto o 

mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que 

nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Pois 

Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o 

mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. 18 

Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já 

está condenado, porque não acreditou no nome do Filho 

único de Deus. 19 Ora, o julgamento consiste nisto: a luz 
veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas 

do que a luz, porque as suas obras eram más. 20 Pois 

todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da 

luz, para que suas ações não sejam denunciadas. 21 Mas 

quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas 

ações sejam manifestadas, já que são praticadas em 

Deus.  
    

 


