
Oração dos Fiéis 
 

1) Comentarista – Para que o Evangelho do Senhor chegue a 

todas as partes do mundo e estreite as relações de paz, de 

fraternidade e de colaboração universal. Rezemos: 

 

Todos – “Der voghormiá”.    

2) Comentarista - Pelo descanso eterno da Irmã Armenuhi 

Pajanian, da Srª. Efikin Kalaydjian e da  Srª Marie 

Boudjikian. Para que, todos unidos no mesmo louvor e ação de 

graças junto ao Trono do Cordeiro, intercedam por nós que 

estamos a caminho da casa Pai. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”.    
 

3) Comentarista –  Pelos casais que comemoram neste mês mais 

um ano de convivência matrimonial, para que se sintam 

amparados pela fé, testemunho e oração de nossa comunidade. 

Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

4) Comentarista - Pelos aniversariantes, ao agradecerem mais 

um ano de existência, reconheçam a ação da graça e da 

misericórdia do Senhor em suas vidas. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Domingo, 12 de NOVEMBRO de 2017 

 

.  Santa Missa Pelos Casais e Aniversariantes do mês;    

.  Pelo sétimo dia de falecimento da Irmã Armenouhi Pajanian; 

da Srª  Efikin Kalaidjian e da Srª Marie Boudjikian. 

 

 

 



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 Filipenses. (1,1-11) 
 

 

1 Paulo e Timóteo, servos do Cristo Jesus, a todos os santos 

no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos: 2 para 

vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo. 

3 Dou graças ao meu Deus, cada vez que me lembro de vós 4 nas 

minhas orações por cada um de vós. É com alegria que faço minha 

oração, 5 por causa da vossa comunhão no anúncio do evangelho, 

desde o primeiro dia até agora. 6 Eis a minha convicção: Aquele que 

começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia 

do Cristo Jesus. 7 É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, 

pois vos trago no coração e sei que, tanto na minha prisão como na 

defesa e confirmação do evangelho, vós todos comungais comigo na 

graça que me foi concedida. 8 Deus é testemunha de que tenho 

saudades de todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. 9 E isto eu 

peço a Deus: que o vosso amor cresça ainda, e cada vez mais, em 

conhecimento e em toda percepção, 10 para discernirdes o que é 

melhor. Assim, estareis puros e sem nenhuma culpa para o dia de 

Cristo, 11 cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, 

para a glória e louvor de Deus.  

 

Evangelho 

 
          Aleluia (586)      (Sl. 84,7) 
 

Aleluia, aleluia. 7 Acaso não tornarás a dar-nos vida, para que 

em ti se alegre o teu povo? Aleluia.  

 
 

Santo Evangelho segundo Lucas. (8,17-21) 

 
 Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele 

disse aos discípulos: 44 “Prestai bem atenção às palavras que vou 

dizer: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens”. 45 

Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, 

de modo que não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas 

sobre o assunto. 

46 Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles 

seria o maior. 47 Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma 

criança, colocou-a perto de si 48 e disse-lhes: “Quem receber em meu 

nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me 

receber, estará recebendo Aquele que me enviou. Pois aquele que 

entre todos vós for o menor, esse é o maior”. 

49 Tomando a palavra, João disse: “Mestre, vimos alguém 

expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não 

anda conosco”. 50 Jesus respondeu: “Não o proibais, pois quem não 

é contra vós, está a vosso favor”. 

 


