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Lemos hoje, no Santo Evangelho, que Jesus Cristo 

agiu em território considerado “pagão” pelos judeus, e lá 

encontrou um homem possuído de um “espírito imundo”. O 

Senhor o libertou, e toda a sua “impureza” afundou no mar 

com a vara de porcos. Assim, não-judeus, em toda a região 

da Decápole (dez cidades habitadas por não judeus), 

puderam ouvir o que a misericórdia de Deus fez por aquele 

homem,  agora  libertado,  através  da   ação de  Jesus. Jesus  

se preocupou muito com um, então, “renegado”, e preparou terreno para o 

anúncio do Evangelho a todos os não-judeus. Muitas pessoas, por vezes, são 

possuídas pelos desatinos de uma sociedade pagã: a troca do ser pelo ter, pelo 

poder; o acúmulo de bens em prejuízo e às custas do próximo; a falta de 

humildade, de fé, de temor de Deus; a irreverência... 

Todos nós, por mais que tenhamos dificuldade de assumir, somos, às 

vezes, “possessos” dos nossos erros, mesmo que inconscientemente 

incorporados ao longo da nossa existência, posto que o homem é, também, 

fruto do meio. Que todos, então, busquemos libertação, pelo poder e graça de 

Cristo. 

Aquele geraseno, depois de curado, pediu ao Mestre para tornar-se seu 

discípulo, "para estar com ele". Jesus recusou o pedido por dois motivos: em 

primeiro lugar, porque o discipulado parte sempre da iniciativa do Mestre, 

que "chama a quem Ele quer". Em segundo lugar, porque estava reservada 

àquele homem beneficiado por Jesus, uma outra missão: narrar aos familiares 

a compaixão que o Senhor lhe havia demonstrado - tarefa de evangelizador. 

O anúncio do Reino de Deus, na boca daquele homem, não consistiria em 

proclamar uma doutrina nova, mas sim a misericórdia de que foi objeto, ou 

seja, para se tornar evangelizador é preciso, como o geraseno, experimentar 

pessoalmente a compaixão divina e narrar "o que o Senhor fez por mim". 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 3)  

 Exultem os seres celestes/ e alegrem-se os terrestres,/ pois o 

Senhor demonstrou o poder do seu braço;/ pisou a morte com a morte, 

tornando-se o Primogênito dos que morreram, livrando-nos do seio do 

inferno/ e dando ao mundo a grande misericórdia.  
 

ِئَِووطِ.هِ دِ بساعِ ِعزا َِِصنَعَِِالربِ ِألنِ ِ.األرضياتِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ

ِالعالمَِِحَِنَِومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِِ.األموات بكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ
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.  

كيِيمنحِالسالمِ والشفيعِالقديرِتشفعِإلىِالكليِالقدرةِ. رسولِاألممِالعظيمِ. يِا

 مى.للعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظ
 

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. 

ِالمردودة،ِالِ ِغيَر ِلديِالخالق  ِالمسيحييَنِغيَرِالخازية،ِالوسيَطةَ ياِشفيعةَ

ِ ِأنك  ِبما ِبالمعونة  ِتَدَاركينا ِبل ِالخطأة، ِنحن  ِطلبات نا ِأصوات  ت عرضيِعن

ِالصارخينَِ ِنحن  ِفيِِصالحة، ِوأسرعي ِالشفاعة  ِإلى ِبادري ِبإيمان، إليك 

ميك. بمكر    ِ ِالمتشفعةَِدائما  الطلبة،ِياِوالدةَِاإلله 
 

 

Epístola 
 

 
 

     (* do 20º Domingo após Pentecostes ) 
 

Prokimenon:  “Cantai louvores a Deus, cantai. Povos todos, batei 
                           palmas!”        

(Salmo 47, 6.1) 
 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. (1,11-19) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Irmãos, “asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não tem 

nada de humano. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas através de 

uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como outrora vivia 

eu no Judaísmo. Perseguia ferrenhamente a Igreja de Deus e procurava 

exterminá-la. E, no zelo pelo Judaísmo, ultrapassava muitos dos companheiros 

de idade da minha nação, mostrando-me extremamente zeloso das tradições 

paternas. Mas, quando aprouve àquele que me reservou desde o seio de minha 

mãe e me chamou por sua graça, revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de 

que o tornasse conhecido entre os pagãos, imediatamente parti para a Arábia, 

sem recorrer a nenhum conselho humano, sem ir a Jerusalém ver os que, antes 

de mim, eram apóstolos. Da Arábia voltei a Damasco. Três anos depois, subi 

a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Dos outros 

apóstolos não vi mais nenhum, mas somente Tiago, irmão do Senhor.” 
 

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 fôra 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.  

Sempre Bem-Aventurada e Imaculada Mãe de nosso Deus; mais 

venerável que os Querubins e mais gloriosa que os Serafins; que 

ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo, és verdadeiramente Mãe 

de Deus, pois nós te glorificamos.  
 

ُط والدةِ اإللِه الدا مةَ الطوبى، البري ةَ من كا ِ العيوِب بواجِب االستتتتتِ حقِا نغق    ب ِ 

أمَّ إلِح ق، يق َمن هي أكرُم ِمَن الشتتتيروبيم، وأر ُم مجدا  ب يِر سيقِم ِمَن الستتتيرا يم، 

م.  الِي ب يِر  سقِد َولََدْت كلمةَ هللا، نغق  إ َِّك والدةُ اإلله. إيَّقِك  عظ ِ

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, naquela 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. 


