
cabrito para eu festejar com meus amigos. 30 Mas quando chegou 

esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas 

para ele o novilho gordo’. 31 Então o pai lhe disse: ‘Filho, tu estás 

sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. 32 Mas era preciso 
festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e 

tornou a viver, estava perdido e foi encontrado”.  

 

 

Oração dos Fiéis 

 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 

voghormiá”.   
 

Comentarista 1 – Que este tempo propício de salvação, 

misericórdia e reconciliação traga paz aos corações, perdão a 

todos e suscite o sincero desejo da Comunidade assumir atitudes 

mais cristãs. Rezemos.” 

Comentarista 2 – Pelos nossos Falecidos, cuja memória nos 

aponta a brevidade desta vida e nos abre à esperança do 

convívio eterno com a Trindade Santa, para que todos eles 

alcancem a paz definitiva no Senhor.  Rezemos. 

Comentarista 3 - Vós que nos alertastes: “vigiai e orai, pois 

não sabeis nem o dia e nem a hora”. Iluminai nossos sentidos 

para que o busquemos em todas as situações de nossa vida. 

Rezemos. 

Comentarista 4 – Por todos aqueles que se recomendaram às 

orações da comunidade para que depositem sua confiança no 

Senhor e encontrem forças para lutarem. Rezemos. 

 

 

Campanha da Fraternidade 2018 

 

TEMA: Fraternidade e superação da violência. 

 

LEMA: Vós sois todos irmãos (Mt 23,8). 

  

 

IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO 
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Na intenção dos 

Falecidos do mês 

 

 

  

 

 

Deus Pai e Filho 

 
 

 

Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista  

Viena 

Manuscrito 278 

(84) 

 

 
  

 



 

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 segunda carta do apóstolo Paulo aos 

Coríntios. (6,1-11) 
 

1 Sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não 

receberdes em vão a graça de Deus, 2 pois ele diz: “No momento 

favorável, eu te ouvi, no dia da salvação, eu te socorri”. É agora o 

momento favorável, é agora o dia da salvação. 3 Não damos a 

ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não 

seja desacreditado. 4 Pelo contrário, em tudo nos recomendamos 

como ministros de Deus, por uma constância inalterável, em 

tribulações, necessidades, angústias, 5 açoites, prisões, tumultos, 

fadigas, vigílias, jejuns, 6 pela sinceridade, conhecimento, 

paciência, bondade; pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, 7 pela 

palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas 
da justiça, quer de ataque, quer de defesa; 8 na glória e na 

ignomínia, na má e na boa fama; tidos como impostores e, no 

entanto, dizendo a verdade; 9 como desconhecidos e, no entanto, 

sendo bem conhecidos; como agonizantes e, no entanto, bem 

vivos; como castigados, mas não sendo mortos; 10 como sendo 

tristes e, no entanto, estando sempre alegres; como indigentes e, 

no entanto, enriquecendo a muitos; como não tendo nada e, no 

entanto, possuindo tudo. 
11 Ó coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso 

coração dilatou-se. 

 

 

  

 

Aleluia (537)     (Sl. 99,1.2) 
    

          Aleluia. Aleluia.  

 1 Aclamai ao Senhor, terra inteira, 2 servi ao Senhor com 
alegria, ide a ele gritando de alegria. Aleluia. 

          Aleluia.  

 

 

Santo Evangelho segundo Lucas. (15,11-32) 
 

A  Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

11 E Jesus continuou. “Um homem tinha dois filhos. 12 O 

filho mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que 
me cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. 13 Poucos dias depois, 

o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar 

distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. 14 

Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande 

fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. 15 Então, 

foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu 

sítio cuidar dos porcos. 16 Ele queria matar a fome com a comida 

que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. 17 Então caiu em 

si e disse: “Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, 

e eu aqui, morrendo de fome. 18 Vou voltar para meu pai e dizer-

lhe: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti; 19 já não mereço ser 
chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados’. 20 

Então ele partiu e voltou para seu pai.  

Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado 

de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de 

beijos. 21 O filho, então, lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus e 

contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. 22 Mas o pai disse 

aos empregados: ‘Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu 

filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 23 Trazei 

um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. 24 Pois 

este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi 

encontrado’. E começaram a festa. 
                   25 O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto 

de casa, ouviu música e barulho de dança. 26 Então chamou um 

dos criados e perguntou o que estava acontecendo. 27 Ele 

respondeu: ‘É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho 

gordo, porque recuperou seu filho são e salvo’. 28 Mas ele ficou 

com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. 29 

Ele, porém, respondeu ao pai: ‘Eu trabalho para ti há tantos anos, 

jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um  

 



 

 


