“Quantos pães tendes? Ide ver”. Eles foram ver e
39
disseram: “Cinco pães e dois peixes”.
Então, Jesus
mandou que todos se sentassem, na relva verde, em
40
grupos para a refeição.
Todos se sentaram, em grupos
41
de cem e de cinqüenta.
Em seguida, Jesus tomou os
cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu,
pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos
discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu, também,
42
entre todos, os dois peixes.
Todos comeram e ficaram
43
saciados, e ainda encheram doze cestos de pedaços dos
44
pães e dos peixes.
Os que comeram dos pães foram
cinco mil homens.

Oração dos Fiéis
Comentarista 1 - Por nosso Exarcado, para que o Senhor
desperte muitos armênios para viver a fé em comunidade
e preservar os valores de sua cultura. Cantemos.
Todos - “Der voghormiá”.

IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO
2 de setembro de 2018
4º domingo Da ASSUNÇÃO DA MÃE DE DEUS
Santa Missa cantada em Ação de Graças pelos 37 anos
de missão episcopal de Dom Vartan no Exarcado
Armênio.

Comentarista 2 – Para que o Senhor cumule de alegria
e paz a D. Vartan por seu trabalho durante 37 anos à
frente da missão armênia na América Latina. Cantemos.
Comentarista 3 - Para que o trabalho de D. Vartan
semeado com esforço e dedicação dê os frutos de união,
caridade e fé no Senhor em todo o Exarcado. Cantemos.
Comentarista 4 - Para que D. Vartan inicie esta nova
etapa de vida, a que o Senhor o chama, acompanhado pelo
carinho e gratidão de toda a comunidade. Cantemos.

Livro do nascimento
de Maria
Miniatura Armênia
Mosteiro Mekhitarista
Viena
Manuscrito 189
(152)

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.

a nossa carta, escrita em nossos corações,
3
conhecida e lida por todos. Todo o mundo sabe que
sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio,
escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo,
gravada não em tábuas de pedra, mas em tábuas que
são corações humanos.

Evangelho

LEITURA
Antífona

Aleluia
(87) (Sl. 64,2.3)

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.

(585)

-

(Sl. 46,2)

Aleluia, aleluia. 2 Povos todos batei palmas,
aclamai a Deus com vozes alegres. Aleluia.

2

Leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos
Coríntios. (2,12-3,3)
12

Quando cheguei a Trôade para pregar o
evangelho de Cristo, e embora o Senhor me tivesse aberto
13
uma porta,
não tive sossego, porque aí não encontrei
meu irmão Tito. Então, tendo feito minhas despedidas,
parti para a Macedônia.
14
Graças sejam dadas a Deus que nos faz sempre
triunfar em Cristo e que, por meio de nós, vai espalhando
15
por toda a parte o perfume do seu conhecimento.
De
fato, nós somos o bom odor de Cristo para Deus, entre os
16
que são salvos e entre os que perecem.
Para os que
perecem, somos odor de morte, para a morte; para os que
se salvam, somos odor de vida, para a vida. Quem está à
17
altura de tamanha responsabilidade?
Realmente, não
somos como tantos outros que mercadejam a palavra de
Deus. Nós falamos com sinceridade, da parte de Deus e na
presença de Deus, em Cristo.
1
Será que começamos de novo a recomendar-nos?
Ou acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas \de
2

recomendação para vós ou da vossa parte? Vós é que sois

Santo Evangelho segundo Marcos. (6,30-44)
A  Nosso Senhor Jesus Cristo.
30

Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe
31
contaram tudo o que tinham feito e ensinado.
Ele
disse-lhes: “Vinde, a sós, para um lugar deserto, e
descansai um pouco”! Havia, de fato, tanta gente
chegando e saindo, que não tinham nem tempo para
32
comer.
Foram, então, de barco, para um lugar
deserto, a sós.
33
Muitos os viram partir e perceberam a
intenção; saíram então de todas as cidades e, a pé,
34
correram à frente e chegaram lá antes deles.
Ao sair
do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se
de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que
não têm pastor. E começou, então, a ensinar-lhes
35
muitas coisas.
Já estava ficando tarde, quando os
discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: “Este
36
lugar é deserto e já é tarde.
Despede-os, para que
possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo
37
para comer”.
Mas ele respondeu: “Vós mesmos, dailhes de comer”! Os discípulos perguntaram: “Queres
que gastemos duzentos denários para comprar pão e
38
dar de comer a toda essa gente?”
Jesus perguntou:

