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 Lemos hoje no Santo Evangelho que 

a passagem de Jesus pela casa de uma 

família amiga permitiu-lhe experimentar o 

carinho e o afeto de duas pessoas queridas. 

Cada uma, a seu modo, expressou sua 

admiração pelo Mestre. Maria, sentada aos 

pés do  Senhor,  pôs-se a escutá-lo.   Marta,  

por sua vez, tomou a iniciativa de providenciar comida para o 

hóspede ilustre. 

Em geral, tende-se a contrapor as duas iniciativas, 

dizendo que Maria escolheu a contemplação e Marta a ação. E, 

pela fato de Marta ter sido advertida por sua inquietação e Maria 

ter sido louvada por ter escolhido a melhor parte, pensa-se que 

Jesus tivesse privilegiado a contemplação em detrimento da ação. 

 A censura do Mestre, dirigida a Marta, não desmerecia 

sua ação. Apenas mostrou o vazio da ação que não brota da escuta 

da Palavra de Deus. Ou seja, é nessa escuta que o discípulo 

encontra inspiração para agir. 

 Maria encarnou a figura do discípulo. Antes de lançar-se 

ao serviço, ela se fez ouvinte da Palavra do Senhor. Só depois, 

guiada por ela, saberia como servir mais e melhor.  

 “A melhor parte”, portanto, significa o modo mais 

correto de agir, a maneira mais adequada de tornar-se servidor do 

Reino. 

 O Próprio Jesus fazia sua ação precedida da oração. Era 

nos longos momentos passados em contemplação e escuta, ele 

intuía a vontade do Pai. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5)  
 

 
 

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e 

ao Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa 

salvação,/ pois/ se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a 

morte/ e ressuscitar os mortos/ com sua gloriosa Ressurreição (//). 
 

 

 والروح   المساوي لآلب   .للكلمة د  ونسج   المؤمنين   نحن   سبح  ن  باللحن الخامس:ل  

 بالجسد   ألنه س ــر   .نالخالص   العذراء   من   المولود   .االبتداء وعدم   في األزلية  

 المجيدة. الموتى بقيامته   وينهض   .الموت ويحتمل   .أن يعلو على الصليب
 

 

Tropário de São Nectários de Égina (Tom 1) 
 

Vinde fiéis, veneremos Nectários, natural de Silívria e 

bandeira de Égina, que surgiu em nosso tempo, verdadeiro amigo 

das virtudes. Como servo fiel de Cristo fez brotar a cura para 

aqueles que o louvam com fé. Glória a Cristo, que te glorificou! 

Glória Aquele que te fez taumaturgo! Glória Aquele que, por ti, 

concede a cura a todos! (...) 
 

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 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.السالم 
 

Condaquion da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4) 
 

 O puríssimo templo do Salvador, a Virgem, o preciosíssimo 

tálamo, o sagrado tesouro da glória de Deus, é apresentada hoje na 

Casa do Senhor, introduzindo consigo a graça do Espírito Divino. 

Os anjos de Deus a louvam, clamando: Esta é o tabernáculo celeste.  
 
 

. ذو الثمن  الجزيل   اليوم الهيكل  الذي للمخلص. الك ل ي  النقاء  العذراء  الخدر 

ل  ن عمة  الروح   . لمجد  األله  إذ ت دخل  بيت  الرب  . ت دخ  وهي  الكنز  الطاهر 

ب  حها مالئكة  هللا. إلنها المظلة  السماوية. اإللهي     معها. فلت س 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
     (* do 22º Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: Tu, Senhor, nos 

guardarás, e nos preservarás para 

sempre desta geração. Socorro, 

Senhor,pois acabaram-se os 

fiéis!”  
 (Salmo 12, 7.1) 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. (6,11-

18) 
Irmãos, "vede com que grandes letras vos escrevo com minha 

própria mão. Os que querem se impor pela carne, são estes que vos 

obrigam à  circuncisão, só para não serem perseguidos por causa da 

querem que vós vos circuncideis para se gloriarem em vossa carne. 

Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim 

e eu para o mundo. Pois a circuncisão de nada vale, nem a incircuncisão, 

e sim a nova criatura. Para todos que seguirem esta regra, a paz e a 

misericórdia e para o Israel de Deus. De ora em diante ninguém me 

moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso 

Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com vosso espírito." 

Evangelho 
(* excepcionalmente para esta ocasião) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 
Lucas. (10, 38-42. 11, 27-28) 

 

Naquele tempo, “Jesus entrou num povoado. Uma mulher, de 

nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria 

que, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, porém, 

andava atarefada com o muito serviço. Parou, e disse: ‘Senhor, não te 

importa que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Dize-lhe que me 

venha ajudar’. O Senhor lhe respondeu: ‘Marta, Marta, andas muito 

agitada e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada’. 

Enquanto assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão 

e lhe disse: ‘Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram!’ 

Mas Jesus respondeu: ‘Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus 

e a põem em prática”. 



 

 

 

 

 

 

 Megalinário (Hino a Nossa Senhora – tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

09/11 - São Nectários de Égina  
 

Trata-se de um Santo do século XIX, nascido 
em 01 de outubro de 1816, em Silyvria, Grécia.  

O Santo foi a Constantinopla aos 14 anos, a 
fim de ganhar a vida. Teve grande fé em Deus e um 
desejo ardente de compartilhar a verdade de Cristo 
com os outros.  

Após ter recebido a graduação em Teologia em 1885, foi 
ordenado Padre em Alexandria e, então, em 1889, se tornou 
Bispo de Pentápolis, no Cairo.  

Em 1904, São Nectários fundou na ilha de Égina um 
convento dedicado à Santíssima Trindade. Sua primeira 
Abadessa, Xênia, embora fisicamente cega, era capaz de presidir 
suas irmãs por meio de sinais espirituais.  

São Nectários sofreu de uma enfermidade extremamente 
dolorosa. Sofreu este martírio por um ano e meio. Então, em uma 
tarde de setembro de 1920, uma freira o levou a um hospital. Ele 
estava vestido tão humildemente que no início ninguém acreditou 
que se tratasse de um bispo. Finalmente, no dia 08 de novembro 
de 1920, rendeu a alma ao Senhor.  

São Nectários foi trazido para seu convento para o 
enterro. Alguns meses mais tarde foi desenterrado, a fim de ser 
colocado em um túmulo de mármore apropriado. O corpo, 
entretanto, foi encontrado intacto, exalando perfume. Três anos 
mais tarde o corpo permanecia ainda incorrupto, e assim 
permaneceu por vinte anos. Seu corpo continua a exalar uma 
sagrada fragrância. Seu sepulcro é fonte de constante 
peregrinação, sendo um dos santos mais milagrosos da Igreja 
Ortodoxa  

Associação Beneficente Feminina Sírio-

Libanesa  - 90  anos 
 

Rezamos nesta Santa Missa em ação de graças pelo 90º 

aniversário de fundação da Associação Beneficente Feminina Sírio-

Libanesa, mantenedora da Creche Adélia Cury. Às senhoras 

diretoras e a todas as associadas nossas sinceras e efusivas 

congratulações, com votos de que o Senhor as abençoe ricamente e 

confirme, com sua graça, suas iniciativas e atividades benemerentes.  
 


