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18º Domingo após Pentecostes 

Domingo 2º do Evangelho de São Lucas  

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ápice do testemunho cristão acontece no amor 

aos inimigos, que atinge as raias do heroísmo. Esta é a 

pedra de tropeço de muitos discípulos, que consideram 

absurda uma tal exigência. Por que Jesus não omitiu de 

sua pregação este elemento? Seria possível considerar o  

amor aos inimigos como um componente opcional de sua doutrina? 

O Mestre buscou aproximar, o máximo possível, o modo de 

agir dos discípulos com o modo de ser de Deus. Portanto, eles devem 

amar seus inimigos, porque é assim que o Pai age em relação à 

humanidade que constantemente o ofende pelo pecado. Ele, no 

entanto, sempre está pronto a refazer os laços de amizade. A 

misericórdia do Pai deve pautar a ação dos discípulos de Jesus. Sem 

isto o discípulo em nada se diferenciaria dos pagãos. Estes gostam 

apenas daqueles que lhes fazem o bem, e estão sempre prontos a 

revidar a ofensa recebida, até o ponto de destruir a vida de quem os 

ofendeu.  

 Os discípulos do Reino de Deus devem agir de maneira 

diferente. Não sendo passivos, nem agindo por medo, mas sim com 

plena consciência e liberdade. Eles sabem que, agindo assim, estarão 

dando testemunho do amor característico do Evangelho de Cristo, e 

quebrando a espiral de violência que arruína os desígnios de paz de 

Deus para a humanidade. 

 O amor a todos, inclusive aos inimigos, tem, portanto, uma 

vertente missionária. Tem a força de converter para o Reino e para o 

amor pessoas de boa vontade, em busca dos caminhos de Deus.  

 

http://mail.google.com/mail/?attid=0.2&disp=inline&view=att&th=11543e840be6ee4f


 
 

 

 

  

 

Tropárioda 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! (//) 
 

من  ظ  ف  حُ  ر  الطاه   ك  د  س  وج   .ن اليهودم   م  لما ُخت   الحجر   باللحن األول: إن  

ً العالم   .صها المخل   أيُ  الثالث   في اليوم   مت  ند، قُ الجُ   قواتُ  لذلك   .الحياة مانحا

 المجدُ  .أيها المسـيح ك  ت  لقيام   المجدُ  .الحياة يا واهب   هتفوا إليك   .السماوات

 .حدكو   البشر   حب  يا مُ  يرك  لتدب   المجدُ  .ك  لك  مُ ل  
 

 

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 يا 

 السالم 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 شفيعة  المسيحيين  غير  الخازية، الوسيط ة  لدي الخالق  غير  المردودة، ال 

تُعرضي عن أصوات  طلبات نا نحُن الخطأة، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك  

صالحة، نحُن الصارخين  إليك  بإيمان، بادري إلى الشفاعة  وأسرعي في 

ميك.الطلبة، يا والدة    اإلله  المتشفعة  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 
 

 

          (* do 2º Domingo de São Lucas) 
 

    Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Lucas. (6, 31-36) 
 

 

 

 

Disse o Senhor: “O que desejais que os outros vos façam, 

fazei-o também a eles. Se amais quem vos ama, que recompensa tereis? 

Porque os pecadores também amam os que os amam. E se fazeis o bem a 

quem o faz a vós, que recompensa tereis? O mesmo fazem também os 

pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que 

recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, 

para deles receberem igual favor. Ao contrário, amai os vossos inimigos, 

fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca, e grande será a vossa 

recompensa. Assim sereis filhos do Altíssimo, porque ele também é 

bondoso para com ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso 

Pai é misericordioso.”  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

4/10 - Santo Hieróteo de Atenas, hieromártir, ( Sec. I ) 
 

O Santo hieromártir Hieróteo foi amigo de São 

Dionísio, o Areopagita, e recebeu a fé cristã através do 

apóstolo Paulo que o também ordenou por volta do ano 

53. Foi o primeiro bispo de Atenas. Esteve presente junto 

com os apóstolos na Dormição da Mãe de Deus onde, 

divinamente  inspirado,  cantou  hinos,  trazendo  assim  

profunda alegria à todos os presentes. Trabalhou incansavelmente 

pelo Evangelho e converteu muitos. Guiou seu rebanho de fiéis e, 

finalmente, acabou sendo um mártir por Cristo, que lhe deu uma 

dupla coroa: bispo e mártir.  O crânio de São Hieróteo está hoje no 

Mosteiro dedicado à ele (também à Festa da Dormição ) em Mégara, 

Ática, na Grécia , que foi fundado por São Melécio no século 11 . 
 

09/10 São Tiago, menor, Apóstolo. 

Dentre os doze apóstolos encontramos dois com o 

nome “Tiago”. Um é filho de Zebedeu, irmão do também 

apóstolo João. O outro, comemorado a 09 de outubro, ao qual 

aqui fazemos menção, é o filho de Alfeu, conhecido como 

“Tiago Menor”, chamado no Novo Testamento, “irmão do 

Senhor”  (Gálatas 1,19),  por  ter parentesco  com  Jesus.  Foi  

Bispo de Jerusalém,presidindo o primeiro Concílio daquela Igreja (Atos 

dos Apóstolos 15). Alguns creditam a ele a autoria da Epístola que leva o 

mesmo nome. 

Foi martirizado no ano 62, serrado em pedaços. 
 

Santo Abraão, o justo. –09/10  

(Onomástico do nosso Reverendo Pe. Ibrahim Soliman) 
 

 

Santo Abraão foi o primeiro patriarca, um dos 

fundadores de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão: 

prometeu-lhe inúmeros descendentes e a terra de Canaã 

como seu novo lar. Com sua esposa Sara teve Isaac. Abraão 

foi enterrado na gruta de Macpela.  

 


