perante o sinédrio; quem chamar seu irmão de ‘louco’ poderá ser
condenado ao fogo do inferno. 23 Portanto, quando estiveres
levando a tua oferenda ao altar e ali te lembrares que teu irmão
tem algo contra ti, 24 deixa a tua oferenda diante do altar e vai
primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então, vai apresentar a
tua oferenda. 25 Procura reconciliar-te com teu adversário,
enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário
te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu
serás jogado na prisão. 26 Em verdade, te digo: dali não sairás,
enquanto não pagares o último centavo.
27 “Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 28
Ora, eu vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o
desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu
coração. 29 Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga
para longe de ti! De fato, é melhor perderes um de teus membros
do que todo o corpo ser lançado ao inferno. 30 Se a tua mão
direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti! De fato,
é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir
para o inferno.
Oração dos Fiéis
Comentarista 1 – Que este tempo propício de salvação,
misericórdia e reconciliação traga paz aos corações, perdão a
todos e suscite o sincero desejo da comunidade assumir atitudes
mais cristãs. Rezemos.
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Todos - “Der voghormiá”.
Comentarista 2 – Pelos aniversariantes e casais que completam
mais um ano de convivência matrimonial para que descubram no
Evangelho a fonte da verdadeira alegria e a razão de viver.
Rezemos.
Comentarista 3 – Pelo descanso do Sr. João Yapudjian, para
que sua família se conforte na esperança da vida eterna para a
qual todos caminhamos. Rezemos.
Comentarista 4 – Por aqueles que se recomendaram às nossas
orações, por aqueles que estão desempregados e com problemas
na família, para que o Senhor os visite e os socorra. Rezemos.

Deus Pai e Filho

Miniatura Armênia
Mosteiro Mekhitarista
Viena
Manuscrito 278
(84)

* Santa Missa na intenção dos casais e aniversariantes

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 Romanos.

(12,1-

sempre ao Senhor, 12 alegres na esperança, fortes na tribulação,
perseverantes na oração. 13 Mostrai-vos solidários com os santos
em suas necessidades, prossegui firmes na prática da
hospitalidade.
14 Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não
amaldiçoeis. 15 Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os
que choram. 16 Mantende um bom entendimento uns com os
outros; não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas
humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. 17 A
ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem
diante de todos. 18 Na medida do possível e enquanto depender de
vós vivei em paz com todos. 19 Caríssimos, não vos vingueis de
ninguém, mas cedei o passo à ira de Deus, porquanto está escrito:
“A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor”. 20 Pelo
contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer; se
estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás
amontoando brasas sobre sua cabeça. 21 Não te deixes vencer pelo
mal, mas vence o mal pelo bem.

21)

Evangelho

1

Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos
oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é o
vosso verdadeiro culto. 2 Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e
julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a
saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito.
3 Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós:
ninguém faça de si uma idéia muito elevada, mas tenha de si
uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a
medida da fé que Deus deu a cada um. 4 Como, num só corpo,
temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, 5
assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e, cada
um de nós, membros uns dos outros. 6 Temos dons diferentes,
segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia?
Profetizemos em proporção com a fé recebida. 7 É o dom do
serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar?
Dediquemo-nos ao ensino. 8 É o dom de exortar? Exortemos.
Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade; quem preside,
presida com solicitude; quem se dedica a obras de misericórdia,
faça-o com alegria.
9 O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem.
10
Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna
afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas.
11 Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo

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 Mateus.

(5,17-30)

 Nosso Senhor Jesus Cristo disse.
17 “Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para
abolir, mas para cumprir. 18 Em verdade, eu vos digo: antes que o
céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão
tiradas da Lei, sem que tudo aconteça. 19 Portanto, quem
desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e
assim ensinar os outros, será considerado o menor no Reino dos
Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande
no Reino dos Céus.
20 Eu vos digo: Se vossa justiça não for maior que a dos
escribas e dos fariseus, não entrareis no Reino dos Céus.
21 “Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás!
Quem matar deverá responder no tribunal’. 22 Ora, eu vos digo:
todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no
tribunal; quem disser ao seu irmão ‘imbecil’ deverá responder

