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Jesus enfrenta o poder do demônio e sai vitorioso. É o que 

vemos no Evangelho de hoje. 

Importante é observar que a cena se passa num território 

de pagãos; portanto, de não judeus.  E a conclusão ocorre 

imediatamente: Jesus veio para o mundo todo. Há de afastar os 

males da terra inteira. Quando ninguém é capaz de dominar o mal, 

os cristãos têm a quem recorrer: Jesus, o Senhor da história. 

 Jornais, revistas, tevê, afinal, todos os grandes meios de comunicação 

afirmam que nunca houve tanta violência em todas as partes do mundo, quanto 

nos dias de hoje. “É a hora em que o demônio está solto!", dizem muitos. "É hora 

de Cristo manifestar-se", rezamos e desejamos todos nós. 

 O homem que Jesus cura vive entre túmulos, no cemitério. As pessoas 

que tramam o mal, a guerra, a violência, sempre se escondem ou se isolam dos 

outros. Ninguém consegue amarrá-las ou dominá-las. 

 A força do mal é de fato poderosa e está dentro do homem. Só Deus ou 

seu Enviado, Jesus, o Cristo, podem dominar essa força. 

 O homem possuído do espírito mau chamava-se a si mesmo de “Legião”. 

Jesus, no entanto, desfaz essa “Legião de morte” e lhe permite entrar nos porcos, 

o que a torna ridícula. 

 No entanto, o próprio povo achou que teve prejuízo com os porcos que 

se atiraram ao mar e se afogaram. E por isso, pediram a Jesus que se retirasse. 

Preferiram os bens materiais ao bem supremo, Jesus Cristo, e a libertação total 

que ele nos traz. 

 A coisa que mais nos impressiona nessa cena, como também na 

experiência de nossa vida, é que as forças do mal são numerosas. Os espíritos 

maus entraram em dois mil porcos! Ao mesmo tempo, sabemos que tanto o bem 

quanto o mal, quando não são individualistas, quando não agem sozinhos, têm 

mais força e potencialidade. A história da casa dividida, da parábola de Jesus, é 

muito verdadeira. O que se divide está vencido. Jesus veio para vencer todos os 

males, também o da divisão e da solidão. 

 O que mais importa observar, no entanto, é a verdade de que Cristo está 

entre nós para a salvação universal, que Ele protege a Igreja inteira, como também 

o mundo todo. Ele é a esperança da humanidade. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 1)  
 

 Embora a pedra fosse selada pelos judeus/ e os soldados guardassem/ teu 

puríssimo Corpo,/ ressurgiste/ no terceiro dia, ó Salvador,/ dando a vida 

ao mundo./ Por isso,/ as potestades celestes a ti, autor da vida, clamaram:/ 

Glória à tua Ressurreição, ó Cristo!/ Glória ao teu Reino!/ Glória à tua 

providência,/ tu que és o Único Misericordioso!  
 

باللحن األول: إنَّ الحجَر لما ُختَِم ِمن اليهود. وَجَسدََك الطاِهَر ُحِفَظ من الُجند، 

ات. وقُمَت في اليوِم الثالِث أيُها المخل ِص. مانحاً العالَم الحياة. لذلَك قواُت السما

هتفوا إليَك يا واهَب الحياة. المجدُ لقياَمتَِك أيها المسـيح. المجدُ ِلُملِكَك. المجدُ 

 .لتدبِيرَك يا ُمحبَّ البشِر َوحدك

 

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom 3) 

Ó grande Apóstolo dos gentios, poderoso intercessor, intercede ao 

Todo Poderoso para que venha a paz ao mundo, e às nossas almas a grande 

misericórdia. 

رسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي القدرة. كي يمنح السالم يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

 

Condaquion da Mãe de Deus (tom 2) 
 

 

Protetora irrecusável dos cristãos, intercessora imutável diante do 

Criador; não desprezes as vozes dos pecadores suplicantes, mas socorre com 

bondade aos que clamam com sinceridade. Apressa-te em interceder; apressa-

te em suplicar por nós, ó Mãe de Deus, tu que proteges sempre os que te 

honram.  
 

يا شفيعةَ المسيحييَن غيَر الخازية، الوسيَطةَ لدي الخالِق غيَر المردودة، ال تُعرضي 

عن أصواِت طلباِتنا نحُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونِة بما أنِك صالحة، نحُن 

لطلبة، يا والدةَ اإللِه الصارخيَن إليِك بإيمان، بادري إلى الشفاعِة وأسرعي في ا

ميك.  المتشفعةَ دائماً بمكر ِ

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Epístola 
    (* do 18º Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: “Venha a nós, Senhor, tua misericórdia. 

    Alegrai-vos no Senhor, e exultai, ó justos”.   

(Salmos 33, 22; 32,11)  

Leitura da Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios. (9, 6-11) 

Irmãos, “quem pouco semeia, pouco também colhe. Quem semeia com 

largueza, colhe com largueza. Cada um dê segundo propôs em seu coração, não de 

má vontade, nem constrangido, pois Deus ama a quem dá com alegria. E poderoso 

é Deus para vos cumular de todo gênero de bens, a fim de que, tendo sempre e em 

tudo o necessário, ainda vos sobre muito para toda sorte de boas obras, segundo 

está escrito: Repartiu largamente, deu aos pobres; a sua justiça permanecerá para 

sempre. Quem dá ao semeador a semente e o pão para comer, vos dará ricas 

plantações e multiplicará os frutos de vossa justiça. Assim, enriquecidos de todas 

as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade que, por vosso intermédio, 

resultará em ação de graças a Deus.” 

Evangelho 
 

                   (* 6º de São Lucas) 

   Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Lucas. (8, 26-39) 
 

Naquele tempo, chegando Jesus na região dos gerasenos, “veio-lhe ao 

encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Há muito tempo não se 

vestia, nem morava numa casa, e sim nos túmulos. Ao ver Jesus, gritou, 

prostrando-se diante dele, e disse em voz alta: ‘O que tens a ver comigo, Jesus, 

Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes’. Porque Jesus havia 

ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes se apossava 

dele. Metiam-lhe, então, algemas e prendiam-lhe os pés, mas ele quebrava as 

correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: 

‘Qual é o teu nome?’- ‘Legião’, respondeu ele, porque haviam entrado nele muitos 

demônios. Eles imploravam a Jesus que não os fizesse voltar para o abismo. Havia 

ali numerosa vara de porcos pastando no monte. Os demônios suplicaram-lhe que 

lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Saindo do homem, os 

demônios entraram nos porcos e a vara precipitou-se barranco abaixo, dentro do 

lago, e se afogou. Vendo o que tinha sucedido, os pastores fugiram e contaram o 

fato na cidade e nos campos.  O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Vieram 

ter com Jesus e encontraram o homem de quem haviam saído os demônios sentado 

aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo. Tomados de espanto, ouviram das 

testemunhas como o endemoninhado fora curado. E toda a gente do território dos 

gerasenos pediu a Jesus que se retirasse dali, porque ficaram dominados por grande 

medo. Então Jesus subiu ao barco e voltou. O homem, de quem haviam saído os 

demônios, suplicava-lhe para ficar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: ‘Volta 

para tua casa e conta o que Deus fez por ti’. Ele foi embora, proclamando por toda 

a cidade quanto Jesus lhe tinha feito.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 
 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus...  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

26/10 - São Dimitrios de Tessalônica 
 

(Onomástico de nosso Arquimandrita Dimitrios Attarian) 
 

 

São Dimitrios era filho de um procônsul de Tessalônica, na 

Grécia. Naqueles tempos prevalecia ainda a proibição ao 

Cristianismo, razão pela qual os pais de São Dimitrios praticavam 

clandestinamente a Fé Cristã e dessa mesma forma foi seu filho 

batizado. 

Com a morte do pai, São Dimitrios, devido às suas habilidades 

administrativas   e militares, foi nomeado procônsul pelo imperador Galério 

Maximiano. Sua principal tarefa era defender a região de Tessalônica dos 

ataques dos bárbaros. Recebeu ainda o santo uma segunda ordem: matar 

qualquer um que se confessasse ou se soubesse ser cristão. São Dimitrios não 

acatou a ordem e foi o primeiro a confessar e louvar Jesus Cristo, tornando-

se, na1quela região, um verdadeiro apóstolo, dando início à extirpação dos 

costumes pagãos e da idolatria. Quando o imperador soube de tudo o que 

estava acontecendo na região, foi para lá com seu exército, a fim de massacrar 

os cristãos e deter seu avanço. Diante dele São Dimitrios pôde anunciar o 

Evangelho de Jesus Cristo e denunciar a falsidade e futilidade dos ídolos. 

Lançado na prisão, distribuiu seus bens aos pobres, através de um servo de 

confiança. No alvorecer do dia 26 de outubro do ano 306, soldados entraram 

na prisão subterrânea em que ele se encontrava e o levaram à morte com 

golpes de suas lanças. De seu sepulcro brotou "miron", óleo santo que operava 

milagres. 
 

MISSA DE FINADOS 
 

No dia 02 de novembro, (sábado), celebraremos a Divina 

Liturgia em sufrágio das almas dos fiéis que adormeceram em Cristo, às 

9:30hs, em nossa Catedral. 

Os que desejarem que os nomes de seus entes queridos falecidos 

sejam lembrados nas orações devem se dirigir à nossa secretaria, ou 

ainda apresentá-los por e-mail: catedralortodoxa@uol.com.br, até 

31/10. 
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