
 

 

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, que unida ao Papa 

Francisco e ao nosso Katolicós Patriarca, Gregório Pedro, 

conserve a fé e sirva o Evangelho em todo o mundo. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 

 

2) Comentarista – Pelo descanso eterno de Paulo Abrikian, que 

o Senhor acalme o coração daqueles que sentem a sua ausência. 

Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

3) Comentarista – Pela nossa Pátria, para que reencontre o 

caminho de paz e de prosperidade com uma participação cada 

vez mais consciente de seus cidadãos e conte com pessoas 

públicas dispostas a trabalhar pelo bem comum. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
 

4) Comentarista – Pelo Padre Antonio Lelo e demais 

Aniversariantes do mês, para que sejam abençoados e para com 

eles manifestarmos ao Senhor da Vida, a gratidão pelo dom da 

vida, física e espiritual. Rezemos. 

 

Todos – “Der voghormiá”. 
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Ciclo Pascal - Período Pascal  - Tempo de Pentecoste 
 

 

SEXTO DOMINGO 
 

 

 

Pelos Aniversariantes 

do mês de julho. 

 

 Paulo Abrikian 

40
o
 Dia.  

 

Pentecoste 

Miniatura Armênia 

Mosteiro Mekhitarista  

Manuscrito 986 

(236)  
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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 (250) 
 

 

 

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 apostolo Paulo aos Romanos. 
(9,30-10,4) 

 
 

30 Que vamos concluir? O seguinte: os pagãos, que não 

buscavam a justiça, alcançaram justiça – a justiça que vem da fé 

–, 31 enquanto Israel, que procurava seguir uma lei de justiça, 

não chegou até esta lei. 32 Por quê? Porque queriam conseguir a 

justiça pela observância da Lei e não pela fé. Assim, tropeçaram 

na pedra de tropeço, 33 como está escrito: “Eis que ponho em 

Sião uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair; mas quem 

nela crer não passará vergonha”. 
1 Irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles 

a Deus é que cheguem à salvação. 2 Sou testemunha de que eles 

têm zelo por Deus, porém, um zelo não esclarecido. 3 Ignorando 

a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria 

justiça, não se submeteram à justiça de Deus; 4 pois Cristo é o 

fim da Lei, para que seja justificado todo aquele que crê.  

 

 

 

 

  
EVANGELHO (639) 

 

 

Aleluia (588)      
(Sl. 65,5) 

    

          Aleluia. Aleluia.  

 5 Vinde ver as maravilhas de Deus: Admirável é seu agir 

para com os homens. 

          Aleluia. 
 
 
 

Santo Evangelho segundo Mateus. (13,24-30) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

24 Jesus apresentou-lhes outra parábola: “O Reino dos 

Céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. 25 

Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio 

do trigo e foi embora. 26 Quando o trigo cresceu e as espigas 

começaram a se formar, apareceu também o joio. 27 Os servos 

foram procurar o dono e lhe disseram: ‘Senhor, não semeaste boa 

semente no teu campo? Donde veio então o joio?’ 28 O dono 

respondeu: ‘Foi algum inimigo que fez isso’. Os servos 

perguntaram ao dono: ‘Queres que vamos retirar o joio?’ 29 ‘Não!’, 

disse ele. ‘Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis 

também o trigo. 30 Deixai crescer um e outro até a colheita. No 

momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro 

o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado! O trigo, porém, 

guardai-o no meu celeiro!’”  

 

 

SÃO GREGÓRIO 

 
O ILUMINADOR  

 
DO POVO ARMÊNIO, 

 
 

ROGAI POR NÓS! 
 

 

  



 


