
Oração dos Fiéis 
 
 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus 

nesta festiva Celebração Eucarística dominical 

cantando com o Coro: “Der voghormiá”.   

 

Comentarista 1 – Para que em nosso Exarcado 

Armênio surjam vocações disponíveis a trabalhar pelo 

Reino. Rezemos. 

 

 

Comentarista 2 – Para que o Espírito Santo fortaleça 

os laços comunitários e renove a vivência cristã dos 

armênios no Brasil.  Rezemos. 

 

 

Comentarista 3 - Por todos aqueles que estão 

passando por dificuldades, por aqueles que pediram 

nossas orações, para que o Senhor os socorra na sua 

misericórdia. Rezemos. 

 

 

Comentarista 4 – Para que o Senhor abençoe 

nossos dizimistas e que a ação deles possa ser 

imitada por muitos outros, e assim nossa Paróquia 

continue sua missão evangelizadora Rezemos. 
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1ª semana de preparação para a 

quaresma 
 

 

 
 

 

 

Os quatro Evangelistas 

 

 

 

 

 

 

Miniatura Armênia 
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Manuscrito 295 

(214) 

 

 

* Santa Missa cantada na intenção dos Dizimistas 

 



                           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 a 
Timóteo. (2,15-26) 

 
15 Esforça-te por te apresentares a Deus como homem 

provado, como operário que não tem de que se 
envergonhar e que comunica a palavra da verdade com 

exatidão. 
16 Evita as conversas fúteis e mundanas, pois os 

que a elas se entregam progredirão cada vez mais na 

impiedade, 
17 e suas palavras se alastrarão como gangrena. 

Himeneu e Fileto são deste número. 
18 Desviaram-se da 

verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou e, 
assim, arruinaram a fé de alguns. 

 
19 No entanto, o sólido fundamento posto por Deus 

continua firme, marcado por estas sentenças: “O Senhor 
conhece os que são dele” e “Afaste-se da iniquidade todo 

aquele que invoca o Nome do Senhor”.  
20 Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de 

prata, há também vasos de madeira e de barro: uns para 

uso nobre, outros para uso vulgar. 
21 Quem estiver puro 

dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao 
Senhor e apropriado para toda boa obra. 

 

  

22 Foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o 
amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor, de coração 

puro. 
23 Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que  

geram rixas. 
24 Ora, não convém que o servo do Senhor viva 

dis-      cutindo, mas que seja manso para com todos, pronto 

para ensinar, paciente. 
25 Com brandura, ele deve instruir os 

opositores, na esperança de que Deus lhes dê a graça da 

conversão. Assim para que conhecerão a verdade 
26 e voltarão à 

sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e 
sujeitou à sua vontade. 
                              

Evangelho 
Aleluia (582)  

    
          Aleluia. Aleluia.  
          14 Tu te erguerás, terás piedade de Sião, pois chegou a 
hora de perdoar-lhe: a hora é essa.               
                  Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo João. (6,15-21) 
 
 Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
15 Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para 

proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a 
montanha. 
16 Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar. 

17 

Entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro 
lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a 

eles. 
18 Soprava um vento forte, e o mar estava agitado. 

19 Os 
discípulos tinham remado uns cinco quilômetros, quando 

avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do 

barco. E ficaram com medo. 
20 Jesus, porém, lhes disse: “Sou 

eu. Não tenhais medo!” 
21 Eles queriam receber Jesus no barco, 

mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo.  

 
 



 

 

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

   

 


