
10 Os discípulos disseram-lhe: “Se a situação do homem 

com a mulher é assim, é melhor não casar-se”. 11 Ele respondeu: 

“Nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a 

quem é concedido. 12 De fato, existem homens impossibilitados 

de casar-se, porque nasceram assim; outros foram feitos assim 

por mão humana; outros ainda, por causa do Reino dos Céus se 

fizeram incapazes do casamento. Quem puder entender, 

entenda”. 

 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 

voghormiá”. 
 

1) Comentarista – Por toda a Igreja espalhada pelo mundo, 

para que o Evangelho possa ser anunciado e acolhido como vida e 

realização da humanidade. Rezemos.  

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

2) Comentarista – Por nossa Comunidade para que se empenhe 

sempre mais no anúncio do Evangelho e na sua edificação como 

Comunidade de fé. Rezemos.  

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

3) Comentarista – Por aqueles que sofrem e passam por 

dificuldades para que sintam a presença do Senhor e possam 

superar esse sofrimento. Rezemos.  

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

4) Comentarista – Pelos onze milhões de desempregados em 

nosso país, para que a economia retome o seu curso e esses 

trabalhadores possam receber o salário com dignidade. Rezemos.  

 

Todos – “Der voghormiá”. 

 
 
 

 

Este folheto é seu - Pode levá-lo 
 

  Exarcado Apostólico Armênio da América Latina no Brasil 

P a r ó q u i a  A r m ê n i a  C a t ó l i c a  

CATEDRAL 

SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 
Av. Tiradentes, 718 - Tels: (11) 3227-6703 

Fax: 3228-3789 - CEP 01102-000 São Paulo - SP - Brasil 
paroquiaarmeniasec@gmail.com 

 

6-8-2017     http://igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br    (273-465) 

               facebook : Paróquia Armênia São Gregório Iluminador 

web: paroquiaarmenia.org.br 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

IGREJA ARMÊNIA EM ORAÇÃO 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Ciclo Pascal - Período da Transfiguração 
 

 

TERCEIRO DOMINGO 
 

 

 

 

PELOS IDOSOS 

E DOENTES 

  

 

 

A Transfiguração 

 

Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista 

Viena 

Manuscrito 189 

(166) 

 

  



     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 (275) 
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 

Coríntios. (6,12-7,11) 
12 “A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém”.  

A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa 

alguma. 13 Os alimentos são para o estômago, e o estômago para 

os alimentos. Mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, 

não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e o Senhor é para 

o corpo; 14 e Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará 

também a nós, pelo seu poder. 
15 Porventura ignorais que vossos corpos são membros de 

Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma 

prostituta?! De modo algum! 16 Não sabeis que aquele que se une 

a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois está dito: 

“Os dois serão uma só carne”. 17 Mas quem adere ao Senhor 

torna-se com ele um só espírito. 18 Foge da devassidão. Em geral, 

todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu 

corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu 

próprio corpo. 19 Acaso ignorais que vosso corpo é templo do 

Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? 

Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? 20 De fato, fostes 

comprados, e por preço muito alto! Então, glorificai a Deus no 

vosso corpo. 
1 Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me 

escrevestes: “É bom para o homem abster-se de mulher”. 2 

Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada qual 

a sua mulher, e cada mulher, o seu marido. 3 Cumpra o marido o 

seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa, do mesmo 

modo, para com o marido. 4 Não é a mulher que dispõe de seu 

 

  

corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que 

dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. 5 Não vos recuseis um ao 

outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos 

entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para 

que Satanás não vos tente, por vossa falta de domínio próprio. 6 O 

que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. 7 Aliás, 

gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um recebe de Deus 

um dom particular, um este, outro aquele. 
8 Digo, pois, aos não-casados e às viúvas, que é bom para 

eles ficarem assim, como eu. 9 Se, porém, não conseguem 

dominar-se, casem-se, pois é melhor casar do que arder em 

desejo. 
10 Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor: a mulher 

não se separe do marido 11 (e caso tenha havido a separação, que 

ela fique sem casar ou, então, que faça as pazes com o marido). E 

o marido não pode despedir sua mulher.  

 

EVANGELHO (659) 
Aleluia (582 )      

(Sl. 101,14a) 

          Aleluia. Aleluia.  

14 Tu te erguerás, terás piedade de Sião, pois chegou a hora de 

perdoar-lhe: a hora é essa. 

          Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo Mateus. (19,1-12) 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
               1 Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e 

foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. 2 Grandes 

multidões o acompanhavam, e ali, ele realizava curas. 3 Alguns 

fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, 

perguntaram: “É permitido ao homem despedir sua mulher por 

qualquer motivo?” 4 Ele respondeu: “Nunca lestes que o Criador, 

desde o princípio, os fez homem e mulher 5 e disse: ‘Por isso, o 

homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois 

formarão uma só carne’? 6 De modo que eles já não são dois, mas 

uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe”.  
7 Perguntaram: “Como então Moisés mandou dar atestado de 

divórcio e despedir a mulher?” 8 Jesus respondeu: “Moisés permitiu 

despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não 

foi assim desde o princípio. 9 Ora, eu vos digo: quem despede sua 

mulher – fora o caso de união ilícita – e se casa com outra, comete 

adultério”. 



 

 
 

   

 


