
Oração dos Fiéis 
 

 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta 

festiva Celebração Eucarística dominical cantando com o 

Coro: “Der voghormiá”.   

 

Comentarista 1 – Para que a manifestação da 

divindade do Senhor, nos faça perceber os sinais de 

sua chegada e nos converta à sua vontade. Rezemos. 

 

 

Comentarista 2 – 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. 

 

 

Comentarista 3 - Pelos aniversariantes, ao 

agradecerem mais um ano de existência, reconheçam 

a ação da graça e da misericórdia do Senhor em suas 

vidas. Rezemos. 

 

 

Comentarista 4 – Para que em nosso Exarcado 

Armênio surjam vocações disponíveis a trabalhar pelo 

Reino. Rezemos. 
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* Santa Missa na intenção dos Casais e 
Aniversariantes do mês 

 



                           Entrada 
 

 

A Igreja católica vos confessa, ó Mãe de Deus e se 
inclina diante de vós porque Àquele a quem os Querubins de 

múltiplos olhos, os Tronos resplandecentes e os Serafins de 

seis asas não se cansam de olhar, vós, como serva do 
Senhor, sem sementes o levastes em vossas entranhas, 

imaculadamente, e destes à luz como homem ao Deus de 

todos, o Verbo inefável, que em vós se encarnou para a 
salvação do mundo e pela vida de nossas almas. 
 

                                  LEITURA 
 

 

    Antífona (117)   (Sl. 96,12.2) 

 
12 Alegrai-vos, justos, no Senhor, celebrai sua santa 
memória. 
2 Nuvens e trevas o envolvem, justiça e direito são a base 

do seu trono.   
 

      

    Leitura da primeira carta do apóstolo João (5,4-10). 
 

4 Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. 

E esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. 
5 Quem 

é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é 
o Filho de Deus? 

6 Este é o que veio pela água e pelo sangue: Jesus 

Cristo (não somente pela água, mas pela água e pelo 

sangue), e o Espírito é que dá testemunho, porque o 

Espírito é a Verdade. 7 Assim, são três que dão testemunho: 
8 
o Espírito, a água e o sangue; e os três são unânimes. 9 Se 

aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de 

Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus – pois ele deu 
testemunho a respeito de seu Filho. 10 Aquele que crê no 

Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele 

que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não 
crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. 

 

  

         Santo Evangelho segundo Mateus (1,29-34). 
 

 Sobre o Batismo de  Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
29 No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu 

encontro e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o 

pecado do mundo. 
30 

É dele que que eu falei: ‘Depois de mim 

vem um homem que passou à minha frente, porque antes de 

mim ele já existia’! 
31 Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água 

para que ele fosse manifestado a Israel.” 
32 João ainda 

testemunhou: “Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e 

permanecer sobre ele. 
33 Pois eu não o conhecia, mas aquele 

que me enviou disse-me: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito 

descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo’.
34 

Eu vi, e por isso dou testemunho: ele é o Filho de Deus!”.  

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
           

 
 

 

  

   

 


