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Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva
Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der
voghormiá”.
1 – Para que a efusão do Espírito Santo no dia
de hoje anime, fortaleça e impulsione os cristãos a testemunhar e
anunciar o Evangelho em todos os lugares. Rezemos.
Todos – “Der voghormiá”.
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IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO
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Ciclo Pascal - Período Pascal - Tempo de Pentecostes
Comentarista 2 – Pela Igreja armênia, que unida ao seu
Patriarca, Gregório Pedro, permaneça unida na fé e pronta para
servir o Evangelho em todo o mundo. Rezemos.
Todos – “Der voghormiá”.
Comentarista 3 Pelas famílias que celebram a memória de nosso
Padroeiro, para que os laços de harmonia e colaboração se
fortaleçam entre seus membros e, sejam testemunhas da fé e da
caridade ensinadas por São Gregório. Rezemos.
Todos – “Der voghormiá”.
Comentarista 4 – 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”.

CHEGADA DO ESPÍRITO SANTO
DIA DO PATRIARCADO

Pelas Famílias da 3a
homenagem;
pelos Idosos e Doentes

Pentecoste
Miniatura Armênia
Mosteiro Mekhitarista

Este folheto é seu - Pode levá-lo

Viena
Manuscrito 543
(133)

ENTRADA

(14)

Ó Espírito Santo nós vos confessamos Deus e vos
adoramos. Vós que sois causa de vida para nós, criaturas, e o
pacificador do mundo. Vós cumulastes a ignorância dos discípulos
com uma ciência copiosa e lhes aparecestes inefavelmente
dividindo-vos em línguas de fogo. Senhor, vos rogamos: guardainos e salvai-nos.

LEITURA (171)
Antífona (154) (Sl. 148,1; 149,1; 150,1; 1David ?)
1 Louvai o Senhor nos céus, louvai-o nas alturas.
1 Cantai ao Senhor um cântico novo; ressoe seu louvor na
assembléia dos fiéis.
1 Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento
do seu poder.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. (2,1-21)
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos
estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2 De repente, veio do
céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa
em que se encontravam. 3 Então apareceram línguas como de
fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. 4 Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se.
5 Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as
nações que há debaixo do céu. 6 Quando ouviram o ruído, reuniuse a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os
discípulos falar em sua própria língua. 7 Cheios de espanto e de
admiração, diziam: “Esses homens que estão falando não são
todos galileus? 8 Como é que nós os escutamos na nossa língua
de origem? 9 Nós, que somos partas, medos e elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e
da Ásia, 10 da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia
próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, 11 judeus e
prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua!”
12 Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns
aos outros: “Que significa isso?” 13 Mas outros caçoavam: “Estão
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bêbados de vinho doce”. 14 Pedro, de pé, junto com os onze
apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: “Homens da Judéia e
todos vós, que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento
o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. 15 Estes aqui não
estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em
plena manhã. 16 Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta
Joel:
17 „Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu
Espírito sobre toda carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os
vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos; 18
mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu
Espírito, naqueles dias, e profetizarão. 19 E mostrarei prodígios no
céu, em cima, e sinais na terra, em baixo, sangue e fogo e nuvem
de fumaça. 20 O sol se transformará em trevas e a lua, em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21 E todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo‟.

EVANGELHO (870)
Aleluia

(544)

(Sl. 118,64a.90.91)

Aleluia. Aleluia.
64 De tua bondade, Senhor, está cheia a terra. 90 Tua
fidelidade dura por todas as gerações; fundaste a terra e ela está
firme. 91 Tudo subsiste até hoje conforme tuas normas, pois tudo
está a teu serviço.
Aleluia.
Santo Evangelho segundo João. (14,25-31)
 Nosso Senhor Jesus Cristo disse:
Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco. 26 Mas
o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. 27
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo
que eu a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração.
28 Ouvistes o que eu vos disse: „Eu vou, mas voltarei a vós‟. Se me
amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é
maior do que eu.
29 Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que,
quando acontecer, creiais. 30 Já não falarei mais convosco, pois
vem o chefe deste mundo. Ele não pode nada contra mim. 31 Mas
é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai
mandou. Levantai-vos! Vamo-nos daqui!”.
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