
Oração dos Fiéis 

 
Comentarista - Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 
Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 
voghormiá”.   
 
1) Comentarista - Na comemoração dos 300 anos do encontro da 
imagem de N. Sra Aparecida, pela intercessão da rainha e padroeira 
do Brasil, que a nossa pátria supere as diferenças sociais, se livre da 
corrupção em todos os níveis e viva em paz. Rezemos. 
 
Todos -  “Der voghormiá”.   
 
2) Comentarista – Pelo descanso eterno de Florinda Ekizian 
Djanikian para que encontre graça e misericórdia diante de Deus e 
por seus familiares para que mantenham vivas a fé, a esperança e a 
caridade. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.    

3) Comentarista – Pelos casais que completam neste mês mais um 
ano de convivência matrimonial. Que o Senhor os cumule de graça e 
de paz para se amarem além das diferenças e dificuldades. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.    
 
4) Comentarista –  Por aqueles que aniversariam neste mês, que a 
força do Senhor os conduza e que mantenham a fé como o maior dom 
de suas vidas. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 15 de OUTUBRO de 2017 

 

. Pelos Casais e Aniversariantes do mês 

 
  

No domingo, 29 de outubro, após a Missa, nos 
reuniremos no salão paroquial para um momento de 
confraternização com almoço, seguido de Bingo com 
muitas prendas. Vamos dedicar algumas horas para 
conviver e estreitar nossos laços na Comunidade de fé 
armênia.  
Inscreva-se para o almoço com a Sra Zazá – 11 9 9927 
3116 ou na Secretaria Paroquial – 11 3227 6703 –  
11 9 8735 0029 

 7o Dia do Falecimento de  

Florinda Ekizian Djanikian 

Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida – Padroeira do Brasil  



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 Gálatas. (2,1-10) 
 
1 Quatorze anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com 

Barnabé, levando também Tito comigo. 2 Fui lá por causa de uma 
revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos 
– o que fiz em particular aos líderes da igreja – para não acontecer 
estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. 3 Mas nem Tito, meu 
companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. 4 E isso, não 
obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente 
se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no 
Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. 5 A essas pessoas não 
fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do 
evangelho permanecesse íntegra no vosso meio.  

6 Quanto às pessoas reconhecidas como importantes – o que 

tenham sido outrora não me interessa; Deus não faz acepção de 

pessoas –, elas não me impuseram nada de novo. 7 Pelo contrário, 

viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a 

Pedro tinha sido confiada a dos judeus. 8 De fato, o mesmo que 

tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus preparou 

também a mim para o apostolado entre os pagãos. 9 Reconhecendo 

a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as 

colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal 

de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós 

iríamos aos pagãos, e eles, aos judeus. 10 O que nos recomendaram 

foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer 

sempre, com toda a solicitude.  

Evangelho 

 
          Aleluia (588)      (Sl. 84,2) 

           Aleluia. Aleluia.  

 Aleluia, aleluia. 2 Senhor, foste bom com tua terra, trouxeste de 

volta os exilados de Jacó. Aleluia.  

          Aleluia. 

 

Santo Evangelho segundo Marcos. (12,35-44) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
35 Então Jesus tomou a palavra e ensinava, no templo: “Por 

que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? 36 O próprio Davi, 

movido pelo Espírito Santo, falou: ‘Disse o Senhor ao meu senhor: 

Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos 

teus pés’. 37 Se o próprio Davi o chama de ‘senhor’, como então ele 

pode ser seu filho?” 

E a grande multidão o escutava com prazer. 38 Ao ensinar, 

Jesus dizia: “Cuidado com os escribas! Eles fazem questão de andar 

com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, 39 

gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra 

nos banquetes. 40 Mas devoram as casas das viúvas, enquanto 

ostentam longas orações. Por isso, serão julgados com mais rigor. 

41 Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e 

observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos 

depositavam muito. 42 Chegou então uma pobre viúva e deu duas 

moedinhas. 43 Jesus chamou os discípulos e disse: “Em verdade vos 

digo: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que 

depositaram no cofre. 44 Pois todos eles deram do que tinham de 

sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha 

para viver”. 


