
tão: “Em verdade, em verdade, vos digo: eu sou a porta das o- 

velhas. 8 Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e 

assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. 9 Eu sou a porta. 

Quem entrar por mim será salvo; poderá entrar e sair, e 
encontrará pastagem. 10 O ladrão vem só para roubar, matar e 

destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em 

abundância. 

 
 

Oração dos Fiéis 

 
 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 

voghormiá”.   

 
                        1 – Para que a luz do Evangelho e o entusiasmo 

vindo do Espírito Santo fortaleçam o testemunho de nossa 

Comunidade e suscitem pessoas comprometidas com o Reino. 

Rezemos. Todos – “Der voghormiá”.    

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. Todos – “Der voghormiá”.    

Comentarista 3 Pelos Aniversariantes, que ao agradecerem mais 

um ano de existência, reconheçam a misericórdia e a graça do 

Senhor em suas vidas. Rezemos. Todos – “Der voghormiá”.    

Comentarista 4 – Pelas Famílias convocadas hoje para 

celebrarem a memória de nosso Padroeiro, para que os laços de 

harmonia e colaboração se fortaleçam entre seus membros e, 
assim, testemunhem a fé e a caridade ensinadas por São 

Gregório. Rezemos. Todos – “Der voghormiá”. 
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SEXTO e ÚLTIMO DOMINGO 
 

1
o
 Domingo do "Tríduo" de São Gregório 

 

 

 

 

Pelos Casais e 

Aniversariantes; 

Pelas Famílias do 
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     ENTRADA (9)
 

             Cristo ressuscitou dentre os mortos. / Por sua morte 

destruiu a morte / e por sua Ressurreição nos deu a vida. / A Ele, 

glória para sempre. / Amém. 
 

LEITURA (209) 
Antífona (126)      

(Sl. 106,1; 107,2a;108,2) 

1 Louvai o Senhor, porque ele é bom, pois eterno é seu 

amor!  

2 Meu coração está pronto, ó Deus! Meu coração está 

pronto. Quero cantar, a ti quero louvar.  
2 Pois abrem contra mim uma boca malvada e pérfida. 

Falam-me com língua mentirosa.  

Leitura dos Atos dos Apóstolos. (20,17-38) 
17 De Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar 

os presbíteros daquela Igreja. 18 Quando eles chegaram, Paulo 

disse-lhes: “Vós bem sabeis de que modo me comportei em 

relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em 

que cheguei à Ásia. 19 Servi ao Senhor com toda a humildade, 

com lágrimas e em meio a provações que sofri, por causa das 
ciladas dos judeus. 20 Nunca deixei de anunciar aquilo que 

pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar, 

publicamente e de casa em casa. 21 Insisti com judeus e gregos 

para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, 
nosso Senhor.  

22 E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, 

sem saber o que aí me acontecerá. 23 Sei apenas que, de cidade 

em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me 
aguardam cadeias e tribulações. 24 Mas de modo nenhum 

considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que 

eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que 

recebi do Senhor Jesus: testemunhar a Boa Nova da graça de 

Deus. 25 Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o 
meu rosto, vós todos entre os quais passei anunciando o Reino. 26  

Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós: eu 

não sou responsável se alguém se perder, 27 pois não deixei de 

vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. 28 Cuidai de 
vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 

vos estabeleceu como guardiães, como pastores da Igreja de 

Deus que ele adquiriu com o seu sangue. 29 Eu sei que, depois de 

minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes, que não poupa-  

 

  

rão o rebanho. 30 Além disso, do vosso próprio meio aparecerão 

homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás 

de si. 31 Por isso, estai sempre atentos: lembrai-vos de que 

durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar 
a cada um em particular. 

32 Agora entrego-vos a Deus e à sua palavra 

misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a 

todos os que foram santificados. 33 Não cobicei prata, ouro ou 
vestes de ninguém. 34 Vós bem sabeis que estas minhas mãos 

providenciaram o que era necessário para mim e para os que 

estavam comigo. 35 Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse 

modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do 
Senhor Jesus, que disse: „Há mais felicidade em dar do que em 

receber‟”. 36 Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e orou com todos 

eles. 37 Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao 

pescoço de Paulo, o beijavam. 38 Estavam muito tristes, 

principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu 
rosto. E foram com ele até o navio. 

EVANGELHO (854) 
Aleluia (549)     

(Sl. 147,12) 

         Aleluia. Aleluia.  

12 Glorifica o Senhor, Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião! 

          Aleluia. 
Santo Evangelho segundo João. (9,39-10,10) 
 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
39 Então, Jesus disse: “Eu vim a este mundo para um 

julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem 

se tornem cegos”.  
40 Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe 

disseram: “Porventura também nós somos cegos?” 41 Jesus 

respondeu-lhes: “Se fôsseis cegos não teríeis culpa; mas como 

dizeis: „Nós vemos‟, o vosso pecado permanece.  
“1 Em verdade, em verdade, vos digo: quem não entra 

pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro 

lugar, esse é ladrão e assaltante. 2 Quem entra pela porta é o 

pastor das ovelhas. 3 Para este o porteiro abre, as ovelhas 

escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para 
fora. 4 E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à 

sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5 A 

um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos”. 6 Jesus contou-lhes esta parábola, 
mas eles não entenderam o que ele queria dizer. 7 Jesus disse en-  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


