
 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 
Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta        
Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro:       
“Der voghormiá”. 
 
1) Comentarista – Pelos falecidos da primeira quinzena do         
mês, para que sua partida nos anime a caminhar convictos          
rumo ao encontro do Pai. Rezemos. 

Todos – “Der voghormiá”. 
 
2) Comentarista – Pelo descanso eterno de Mari Lucia         
Maldjian, que o Senhor acalme o coração daqueles que         
sentem a sua ausência. Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”. 
 
3) Comentarista – Senhor, dai a todos aqueles que estão          
conhecendo pela primeira vez a vossa Palavra um espírito         
aberto para acolher a semente do Evangelho.  Rezemos. 
 
Todos – “Der voghormiá”. 
 
4) Comentarista – Ó Deus, que por meio do Vosso Filho,           
nos ensinastes a rezar; dai-nos a cada dia o dom da           
perseverança na oração, sobretudo nos momentos mais       
difíceis da vida. Rezemos.  
 
Todos – “Der voghormiá”. 
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Ciclo Pascal - Período Pascal - Tempo de Pentecoste 
 

 
SÉTIMO E ÚLTIMO DOMINGO 

PREPARAÇÃO PARA O JEJUM DA TRANSFIGURAÇÃO 
 

 
 

 

 

Pelos Falecidos da 1ª 

quinzena de julho. 

 
 

Pentecoste 
Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista  
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     ENTRADA (3) 

  

 
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 (254) 
 
 

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 Romanos.        
(11,13-24) 

 

13 A vós, vindos do paganismo, eu digo: enquanto eu for           
apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, 14 na esperança          
de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns           
deles. 15 Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o            
que não será a sua acolhida? Será uma passagem da morte para            
a vida!  

16 Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também           
é santa; e se a raiz é santa, os ramos também são santos. 17 Se               
alguns ramos foram cortados e tu, oliveira silvestre, foste         
enxertada no lugar deles e, assim, te tornaste participante da raiz           
e da seiva da oliveira cultivada, 18 não te gabes à custa dos             
ramos cortados. Se, no entanto, cederes à vanglória, toma         
consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz              
que te sustenta. 19 Dirás: Alguns ramos foram cortados para que           
eu fosse enxertado. 20 Bem! Esses ramos foram cortados por          
causa de sua incredulidade, mas tu, é pela fé que estás firme…            
Portanto, não te ensoberbeças; antes, teme. 21 Pois se Deus não           
poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. 22 Repara na           

 
  

se deixarem de ser incrédulos, serão enxertados: Deus é bastante          
poderoso para enxertá-los de novo. 24 Pois se tu foste cortado da            
oliveira silvestre, à qual pertencias por natureza, e se,         
contrariamente à natureza, foste enxertado na oliveira cultivada,        
quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, à qual           
pertencem por natureza. 

 
 
 

EVANGELHO (643) 
 
 

Aleluia (587 )      (Sl. 7,8) 
  

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

assentas. 
          Aleluia. 
 
 
 
 

Santo Evangelho segundo Mateus. (14,13-21) 
 

• Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

13 Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e            
foi, de barco, para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o             
souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. 14 Ao sair do             
barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão         
por eles e curou os que estavam doentes. 15 Ao entardecer, os            
discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Este lugar é deserto         
e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que           
possam ir aos povoados comprar comida!” 16 Jesus porém lhes          
disse: “Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de          
comer!” 17 Os discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães          
e dois peixes”. 18 Ele disse: “Trazei-os aqui”. 19 E mandou que as             
multidões se sentassem na relva. Então, tomou os cinco pães e os            
dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção,            
partiu os pães e os deu aos discípulos; e os discípulos os            
distribuíram às multidões. 20 Todos comeram e ficaram saciados, e          
dos pedaços que sobraram recolheram ainda doze cestos cheios. 21          
Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem           
contar mulheres e crianças.  



bondade e na severidade de Deus: para com os que caíram,           
severidade; para contigo, bondade, contanto que perseveres       
nessa bondade; do contrário, também tu serás cortado. 23 E eles,  
 

 
 

 
 

   

 


