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A Parábola do Filho Pródigo tem um sentido histórico 

muito preciso: a chave é a advertência que Jesus Cristo 

dirige aos líderes político-religiosos do povo: “Em verdade 

vos digo que os publicanos e as prostitutas vos  precederão  
no Reino de Deus”. (São Mateus 21, 31).  

Os dois filhos representam dois tipos de pessoas: os fariseus, escribas 

e príncipes dos Sacerdotes por um lado; e os pecadores e publicanos por 

outro.  

Estes, depois de resistir a Deus, convertem-se e se submetem a Ele. 

Os outros, dizendo-se justos, não cumprem a vontade divina. Esta é a razão 

pela qual os “pecadores” precederão os “justos” no Reino dos Céus.  

Junto ao sentido propriamente histórico, a parábola apresenta outro 

sentido, mais universal e atemporal: a atitude em si e por si, assumida pelos 

dois filhos que protagonizam o relato do Senhor.  

Os dois filhos tipificam, com efeito, uma atitude alternada de 

conversão e “desconversão”, que é uma variante eterna do homem.  

Nem todos os que se “entregam” a Deus costumam fazê-lo de modo 

definitivo e perdurável; com freqüência a vida é um tecido de conversões e 

“desconversões”.  

Evidentemente, nosso egoísmo e fragilidade nos obrigam a assumir 

a conversão como uma tarefa contínua, de toda a vida. Uma tarefa humilde e 

ao mesmo tempo “valente”, no seguimento d’Aquele que “não foi um sim e 
um não, já que nEle se cumpriu o ‘sim’ ” (2ª Epístola aos  Coríntios 1,19).  

Ninguém pode “escolher” Cristo sem que Ele o converta 

automaticamente em sinal de contradição - lembremo-nos: “Não vim trazer 
paz, mas a espada” (São Mateus 10, 34). E sempre que damos a Cristo o 

primeiro lugar em nossa vida, Ele passa a lutar conosco contra o mal que há 

em cada um de nós. Que o bem, pois, triunfe, e tornemos sempre, após 

nossas quedas, aos braços do Pai de Amor, para que Ele nos fortaleça na 

prática das virtudes cristãs. 



 
 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 2)  

Quando desceste até à morte,/ tu que és a Vida Imortal,/ então 

destruíste o inferno/ com o resplendor da tua divindade. E quando 

ressuscitaste os mortos do fundo da terra,/ todas as potestades celestes 

exclamaram:/ ó Cristo Deus, autor da vida,/ glória a ti! (//) 
 

 الجحيم   أمت   حينئذ   .الذي ال يموت أيها الحياة   .إلى الموت عندما انحدرت  

 جميع   نحوك   رخ  ص   .الثرى من تحت   األموات   وعندما أقمت   .كالهوت   ق  ببر

 لك. المجد   عطي الحياة  م   .اإلله ين: أيها المسيح  السماوي    القوات  
Tropário da Apresentação do Senhor - (tom 1)  

 

Salve, ó Virgem Mãe de Deus, cheia de graça! Pois de ti 

resplandeceu o Sol da Justiça, Cristo nosso Deus, iluminando os que 

estão nas trevas. Alegra-te, ó justo ancião, carregando em teus braços o 

libertador de nossas almas, Ele que nos concede a ressurreição! (...) 
 

مت ل ئة  ن عمة. ألن منك  أش رق  شمس  العدل إفرحي يا والدة  اإلله  العذراء  الم 

نيراً الذين  في الظالم. س ر  وابتهْج أنت  أيها الشيخ  الصديق.  المسيح  إلهنا. م 

عتق  نفوسنا والمانح لنا القيامة.  حامالً على ذراعيك  الم 
Tropário de Santo Elian de Homs (tom 3) 

 Ó Santo paladino e médico Elian, que a todos curas, intercede 

junto a Deus misericordioso, para  que conceda às nossas almas o perdão 

dos pecados. (...) 
 

. الرحيْم.  أيها القديس  االبس  الجهاْد. والطبيب  الشافي إلياْن. تشفْع الى اإلله 

نا.أْن ينعم     بغفران   الزالت  لنفوس 
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 

 حمة العظمى.السالم للعالم. ولنفوسنا الر
Condáquion da Apresentação do Senhor (tom 1) 

Por teu nascimento, ó Cristo Deus, o seio virginal santificaste, e 

as mãos do justo Simeão, como convinha, abençoaste, e a nós, agora, 

vieste e salvaste. Concede a paz ao teu povo e fortalece os governantes 

fiéis, tu que és o Único Misericordioso. (//) 

ك  أيها المسيح  اإلله ، المستودع  البتولي قدست. وي د ْى سمعان   يا مْن بمول د 

. إحف ظ رعي ت ك  بسالم. وأيد   كما ال ق  باركت. وإيانا اآلن أدركت  وخل صت 

حٌب للب ش ر.   م. بما أنك  وحد ك  م   الذين  أحببته 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Epístola 
(* do Domingo do Filho Pródigo) 

Prokimenon: “Venha a nós, Senhor, tua 

misericórdia. Alegrai-vos, 

justos, no Senhor!” 
(Salmo 33, 22.1) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(6,12-20) 
Irmãos, “tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é 

lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os manjares são para 

o ventre, e o ventre para os manjares; porém Deus destruirá um e outros. O 

corpo não é para a prostituição, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o 

corpo; e Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu 

poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E então vou 

tomar os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? 

Jamais! Ou não sabeis que quem se achega a uma prostituta faz-se um só 

corpo com ela? ‘Porque serão dois’, diz ele, ‘numa só carne’. Mas aquele 

que se achega ao Senhor faz-se um só espírito com ele. Fugi da prostituição! 

Qualquer pecado que um homem cometer fica fora do seu corpo; mas o que 

se entrega à prostituição peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que 

vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, que recebestes de 

Deus, e que, portanto, vós não vos pertenceis? Fostes comprados por alto 

preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos.” 

Evangelho 
(* do Domingo do Filho Pródigo) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o 

Evangelista São Lucas.(15,11-32) 
 

 Disse o Senhor esta parábola: “um homem tinha dois filhos. O mais 

jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. E o pai 

dividiu os bens entre eles. Depois de alguns dias, o filho mais jovem juntou 

tudo e partiu para  uma  terra  distante. Lá dissipou os seus bens numa vida 

desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquela terra e ele 

começou a passar necessidade. Ele foi pôr-se ao serviço de um dos cidadãos 

daquela terra, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. 

Desejava encher o estômago com o que os  porcos comiam, mas ninguém 

lhe dava. Caindo em si, disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm pão em 

abundância,e eu, aqui, morro de fome! Vou partir em busca meu pai e lhe 

direi: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado 

teu filho.  Trata-me como um dos teus empregados’. Então se levantou e 

voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o viu e ficou comovido. 

Correu-lhe ao encontro e o abraçou, cobrindo-o de beijos. O filho, então, lhe 

disse: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado  

 



 
 

 
teu filho’. Mas o pai  falou  para  os escravos: ‘Trazei depressa e vesti  nele  

a  túnica mais preciosa, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 

Trazei um bezerro bem gordo e matai-o. Vamos comer e nos alegrar, porque 

este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 

encontrado’. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao 

voltar, quando se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. 

Chamando um dos criados, perguntou do que se tratava. O criado 

respondeu: ‘Teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o bezerro gordo 

porque o recuperou são e salvo’. Ele ficou indignado e não queria entrar. 

Então o pai saiu e insistiu que entrasse. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos 

anos eu trabalho para ti, sem nunca desobedecer uma ordem tua, e nunca me 

deste sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que 

voltou este teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, matas para ele 

o bezerro gordo’. O pai lhe explicou: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo 

o que é meu é teu. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu 

irmão estava morto e voltou à vida; tinha-se perdido e foi encontrado”. 
  

Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

06/02 - Santo Elian de Homs (El Homsi). 

Padroeiro da cidade de Homs e do povo 

Homsi. 
 

Santo Elian nasceu na cidade de Homs e 
aprendeu na juventude a arte da medicina. Curava 
doenças físicas e o sofrimento da alma pregando a 
fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na Perseguição 
aos cristãos, quando foram presos o Bispo Siluanos, 
o Diácono Lucas e o Leitor Mokios, para serem 
entregues como comida aos leões, aproximou-se 
Santo  Elian e  ajoelhou-se  perante  os  três e pediu  

para não terem medo da morte, pela fé em nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

No mesmo instante, Santo Elian foi preso pelos pagãos 
numa gruta e pregaram compridos pregos em sua cabeça, mãos 
e pés. Sua alma foi entregue a Deus no ano 284. Os fiéis de 
Homs construíram uma igreja em cima de seu túmulo. As paredes 
foram decoradas com afrescos, e até hoje existe uma grande pia 
feita de mármore no interior, onde é colocado azeite bento, com o 
qual fiéis do mundo todo recebem a unção. Ocorrem sempre 
grandes milagres nos fiéis enfermos que crêem na santidade de 
Santo Elian. 


