22

passagem da Escritura que acabastes de ouvir.”
Todos
testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras
cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: “Não é
23
este o filho de José”?
Ele, porém, dizia: “Sem dúvida, me
citareis o provérbio: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Tudo o que
ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, na
24

tua terra!” E acrescentou: “Em verdade, vos digo que nenhum
profeta é bem recebido na sua própria terra.

Oração dos Fiéis
Comentarista 1 - Por toda a Igreja, que unida ao Papa
Francisco e ao nosso Patriarca, Gregório Pedro, conserve
a fé e sirva o Evangelho em todo o mundo. Cantemos.
Todos - “Der voghormiá”.
Comentarista 2 – Por Dom Paulo Hakimian, para que o
Senhor o ilumine em suas decisões e o encoraja para
enfrentar os desafios. Cantemos
Comentarista 3 - Por Dom Paulo Hakimian, para que
possa conduzir o Exarcado Armênio com a colaboração dos
leigos e alcançar muitos frutos. Cantemos.
Comentarista 4 - Por nosso Exarcado, para que o Senhor
desperte muitos armênios para viver a fé em comunidade
e preservar os valores de sua cultura. Cantemos.

IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO
21 de outubro de 2018
6º DOMINGO DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Santa Missa cantada na intenção da Comunidade.

Início do Ministério
Pastoral de Dom
Paulo León Hakimian
A santa Cruz
Miniatura Armênia
Mosteiro Mekhitarista
Viena
Manuscrito 189
(168

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)
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.

carta

do

apóstolo

Paulo

Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor
de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora
2

Onde estão, pois, as vossas manifestações de
alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis
arrancado os próprios olhos para me dar.

É que ele depende de tutores e

Aleluia

6

a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus
enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama:
7

“Abá, Pai!” Portanto, já não és mais escravo, mas filho; e, se
és filho, és também herdeiro; tudo isso, por graça de Deus.
Mas, outrora, quando não conhecíeis a Deus, servistes a seres
9

que na realidade não são deuses.
Agora, porém, que já
conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e
10
pobres e, de novo, servir a eles?
Observais dias, meses,
Receio que me tenha afadigado inutilmente

12

Irmãos, eu vos suplico: sede como eu, pois eu também
me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma.
13

Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião

de vos anunciar o evangelho, a primeira vez.

14

E não me

(587)

(Sl. 7,8)

Aleluia, aleluia. 8 A assembléia dos povos te rodeie,
alto sobre ela te assentas. Aleluia.

Santo Evangelho segundo Lucas. (4,14-24)
 Nosso Senhor Jesus Cristo.

4

11

17

Evangelho

3

elementos do cosmo. Quando se completou o tempo previsto,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à Lei,
5
para resgatar os que eram sujeitos à Lei, e todos recebermos

estações, anos!
por vós!

Será que me

eles.
É ótimo ser objeto de zelo – desde que seja bem
intencionado e constante, e não se restrinja aos momentos
quando estou entre vós.

curadores até à data marcada pelo pai. Assim, nós também,
quando éramos menores, estávamos escravizados aos

8

16

tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que
alguns demonstram por vós não é bem intencionado; o que
estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelo por

aos

1

já seja dono de todos os bens.

15

18

2

Leitura da
Gálatas. (4,1-18)

desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença,
que era para vós uma provação, mas, ao contrário, me
recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo
Jesus.

14

Jesus voltou para a Galiléia, com a força do

Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região.
ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam.

15

Ele

16

Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu
costume, no dia de sábado, foi à sina goga e levantou-se para
17
fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo
18

o livro, encontrou o lugar onde está escrito:
“O Espírito do
Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção,
para anunciar a Boa Nova aos pobres: enviou-me para
proclamar a libertação aos presos e, aos cegos, a
19
recuperação da vista; para dar liberdade aos oprimidos e
proclamar um ano de graça da parte do Senhor”.
20

Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e
sentou-se. Os olhos de todos, na sinagoga, estavam fixos
21
nele. Então, começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta

