
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 

 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta Celebração 

Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der voghormiá”. 

 

1) Comentarista – Pelo descanso eterno de Fernando Sarkis 

Ekizian. Que o Senhor acalme o coração daqueles que sentem a sua 

ausência. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 

 

 

2) Comentarista – Pelos Casais que comemoram neste mês mais 

um ano de convivência matrimonial, para que se sintam amparados 

pela fé, pelo testemunho e oração de nossa Comunidade. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 

 
 

3) Comentarista – Senhor, Vós que nos ensinastes que o justo 

deve ser humano: favorecei-nos a justiça, que tem em Vós o 

fundamento, e protegei, de modo especial, os pequenos e 

descartados deste mundo. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 

 
 

4) Comentarista – Por aqueles que se recomendaram às nossas 

orações e passam por dificuldades; que o Senhor os abençoe e os 

fortaleça nas adversidades. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
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TRANSFIGURAÇÃO DE N. S. J. CRISTO 
 

3ª Grande Festa Litúrgica Anual 
 

 

 

 
 

Pelos Casais 

aniversariantes  

do mês de julho 

 

 Fernando Sarkis Ekizian 

7º Dia 

A Transfiguração 

Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista 

Viena 

Manuscrito 543 
(125)  

 



ENTRADA(3). 

        
     Hoje o Senhor apareceu aos discípulos sobre o monte Tabor que, 

assustados, diziam: “Façamos três tendas, uma para o Senhor, uma 

para Moisés e uma para Elias”. Nós cantamos em vosso verdadeiro 

testemunho. Em vossa segunda vinda, enviai sobre nós a luz da vossa 

graça e salvai-nos. 
 

LEITURA(254). 
 

     Antífona((56)   (Salmo 14,1-2) 
 

1Quem se hospedará, Javé, em teu Tabernáculo, quem 

habitrá em tua santa montanha? 
2Quem anda direito e pratica a justiça, quem diz a verdade 

que está em seu íntimo. 
 

     Leitura da 1a Carta de João (1,1-7) 

 

           1 O que era desde o 

princípio, o que ouvimos, o 

que vimos com os nossos 

olhos, o que contemplamos e 

o que as nossas mãos 

apalparam da Palavra da 

Vida – 2 vida esta que se 

manifestou, que nós vimos e 

testemunhamos, vida eterna 

que a vós anunciamos, que 

estava junto do Pai e que se 

tornou visível para nós –, 3 isso que vimos e ouvimos, nós vos 

anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa 

comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 4 Nós vos 

escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 5 A 

mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e 

nele não há trevas. 6 Se dissermos que estamos em comunhão com 

ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não 

praticamos a verdade. 7 Mas, se caminhamos na luz, como ele está 

na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue 

de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.  

 

  
EVANGELHO(643). 

Aleluia(558 – Lc 9,34.35) 

     Aleluia. Aleluia.  
34Enquanto ele falava isso, apareceu uma nuvem que os 

envolveu na sombra.  

 35Então ouviu-se uma voz da nuvem que dizia: "Este é o meu 

filho o eleito. Ouvi-o".  Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo Mateus (17,1-13) 
 

    † Sobre a Transfiguração de  Nosso Senhor Jesus Cristo. 
        

1 Seis dias depois, Jesus levou 

consigo Pedro, Tiago e João, seu 

irmão, e os fez subir a um lugar 

retirado, numa alta montanha. 2 E foi 

transfigurado diante deles: seu rosto 

brilhou como o sol e suas roupas 

ficaram brancas como a luz. 3 Nisto 

apareceram-lhes Moisés e Elias, 

conversando com Jesus. 4 Pedro, 

então, tomou a palavra e lhe disse: 

“Senhor, é bom ficarmos aqui. Se 

queres, vou fazer aqui três tendas: 

uma para ti, uma para Moisés e outra 

para Elias”. 5 Ainda estava falando, 

quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E, da 

nuvem, uma voz dizia: “Este é o meu filho amado, nele está meu 

pleno agrado: escutai-o!” 6 Ouvindo isto, os discípulos caíram com 

o rosto em terra e ficaram muito assustados. 7 Jesus se 

aproximou, tocou neles e disse: “Levantai-vos, não tenhais medo”. 
8 Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a 

não ser Jesus. 9 Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-

lhes: “Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem 

tenha sido ressuscitado dos mortos”. 
10 Os discípulos perguntaram a Jesus: “Por que os escribas 

dizem que primeiro deve vir Elias?” 11 Ele respondeu: “Sim, Elias 

vem; e porá tudo em ordem. 12 E eu vos digo mais: Elias já veio, e 

não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que 

quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por 

eles.” 13 Então os discípulos compreenderam que ele lhes havia 

falado de João Batista.  
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