
Oração dos Fiéis 
 

1) Comentarista - Para que neste tempo de preparação para a 

Epifania, nossa comunidade esteja vigilante para perceber a 

manifestação do Senhor e se disponha a se converter à sua 

vontade. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”.    

2) Comentarista - Para que o Senhor abençoe e recompense a 

todos que, com boa vontade e espírito desprendido, colaboraram nos 

trabalhos pastorais de nossa comunidade durante este ano. Rezemos 

 

 

3) Comentarista –  Pelos idosos, para que amparados pela fé, sejam 

firmes testemunhas de Cristo e possam viver com saúde e alegria. 

Rezemos. 

 

 

4) Comentarista - Por nossos doentes, para que unidos aos 

sofrimentos do Senhor, sintam o conforto da fé, o cuidado dos 

familiares e disponham os meios de tratamento. Rezemos. 

 

 

 

 
 
 

 

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 03 de DEZEMBRO de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. Santa Missa em Ação de Graças e na intenção 

dos Idosos e Doentes   

 

 

 

 

 



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 primeira carta do apóstolo Paulo aos 

Tessalonicenses. (4,1-13) 
 

1 Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos, no Senhor 

Jesus, que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar 

a Deus. Vós o aprendestes de nós, e já o praticais. Oxalá continueis 

progredindo cada vez mais. 2 Sabeis quais são as normas que vos 

temos dado da parte do Senhor Jesus. 

3 A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da 

imoralidade sexual. 4 Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com 

santidade e com honra, 5 sem se deixar levar pelas paixões, como 

fazem os pagãos que não conhecem a Deus. 6 Neste assunto, 

ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de 

todas estas coisas, como já vos dissemos e atestamos. 7 Deus não 

nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8 Portanto, quem 

rejeita esta instrução não é a um homem que está rejeitando, mas ao 

próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. 

9 A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, 

porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. 

10 Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos em 

toda a Macedônia. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, 

a fazer novos progressos. 11 Que vos empenheis em viver tranquilos, 

ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as 

próprias mãos, como vos ordenamos. 12 Assim, estareis levando uma 

vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e não tereis 

necessidade de ninguém. 

13 Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito 

dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm 

esperança.  

Evangelho 

         Aleluia (591)    (Sl. 67,2) 
          

Aleluia, aleluia. 2 Deus se levanta! Seus inimigos se 
dispersam, fogem diante dele os que o odeiam. Aleluia.  
 

Santo Evangelho segundo Lucas. (13,1-9) 

 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 

1 Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a 

Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, 

misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. 2 Ele 

lhes respondeu: “Pensais que esses galileus eram mais pecadores do 

que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? 3 Digo-vos 

que não. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do 

mesmo modo. 4 E aqueles dezoito que morreram quando a torre de 

Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que 

qualquer outro morador de Jerusalém? 5 Eu vos digo que não. Mas, 

se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo”. 

6 E Jesus contou esta parábola: “Certo homem tinha uma 

figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. 

7 Então disse ao agricultor: ‘Já faz três anos que venho procurando 

figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Para que está ocupando 

inutilmente a terra?’ 8 Ele, porém, respondeu: ‘Senhor, deixa-a ainda 

este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. 9 Pode ser que venha a 

dar fruto. Se não der, então a cortarás”.  


