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São Lucas, no capítulo 16 de seu Evangelho, do qual lemos 

um trecho nesta Divina Liturgia, apresenta os ensinamentos do 

Senhor Jesus sobre as riquezas.  

A parábola que lemos hoje nos ensina a considerar a nossa 

condição atual, nossa vida, enfim, à luz da condição eterna, pois a 

sorte pode inverter-se.  

O Senhor nos fala de um homem rico que “fazia todos os dias esplêndidos 

banquetes”, e de um pobre chamado Lázaro, o qual, atormentado pela fome e pela 

doença, permanecia à porta do rico, à espera de alguma migalha. Os cães 

comoviam-se com a situação de Lázaro, mas não o rico, que se manteve 

indiferente. 

 Chegou, porém, a morte, da que ninguém escapa, e a situação se inverteu. 

Lázaro foi conduzido pelos anjos ao “Seio de Abraão”, o lugar dos justos no além 

túmulo, enquanto o rico foi para o “lugar de tormentos”, do qual viu Lázaro em 

bem-aventurança, e atreveu-se a pedir, por meio dele, um mínimo gesto de 

conforto, o que não foi possível... As opções desta vida tornam definitiva e 

imutável a condição eterna - nem mesmo o milagre da ressurreição de um morto, 

ensina Jesus Cristo, pode mudar um coração endurecido que se recusa a escutar o 

que o Senhor permanentemente ensina por meio das Sagradas Escrituras. 

 Somos colocados diante do fato de que é nesta vida que decidimos o 

nosso destino eterno, a vida ou a morte, sem outras possibilidades. Aquele que, 

nesta vida, põe a sua confiança nos meios humanos e nos bens materiais, 

afastando-se de Deus e organizando a própria existência independentemente de 

d’Ele está se decidindo por não viver eternamente junto d’Ele. O apego a uma 

felicidade egoísta leva à cegueira, que não permite ver para além do imediato, do 

material. Não permite ver a Deus, nem a caducidade da nossa atual condição, 

como não permite ver as necessidades dos que jazem à nossa porta. No entanto, 

aquele que confia no Senhor, reconhecendo a sua condição de criatura, 

dependente e amada por Ele, é bendito, pois leva no coração uma semente de 

eternidade que florescerá em felicidade e paz eternas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ساعِ عزاًِبَِصنَعَِِالربِ ِ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. 

كيِيمنحِالسالمِيِا والشفيعِالقديرِتشفعِإلىِالكليِالقدرةِ. رسولِاألممِالعظيمِ.

 للعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظمى.

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،ِالِياِشفيعةَ ِغيَر ِلديِالخالق  المسيحييَنِغيَرِالخازية،ِالوسيَطةَ

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

ِفيِ ِوأسرعي ِالشفاعة  ِإلى ِبادري ِبإيمان، ِإليك  ِالصارخيَن ِنحن  صالحة،

ميك. ِالمتشفعةَِدائماًِبمكر    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 
 

                             (* 5º de São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas.  
(16,19-31) 

Disse o Senhor: “Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e 

linho finíssimo. Todos os dias dava esplêndidos banquetes. Um pobre, de nome 

Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto ao portão do rico. Desejava tanto 

matar a fome com o que caía da mesa do rico; em vez disso, eram os cães que 

vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e foi levado pelos 

anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. E, na morada 

dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, e 

Lázaro ao seu lado. Ele então gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de mim!  Manda 

que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar-me a língua, porque sofro 

nestas chamas’. Respondeu Abraão: ‘Filho, lembra-te de que em vida recebeste 

teus bens, e Lázaro seus males. Agora, ele aqui é consolado, e tu, atormentado. 

Ademais, entre nós e vós há um grande abismo.  Os que quiserem passar daqui 

para aí não podem, nem tampouco daí para cá’. O rico disse: ‘Peço-te, então, pai, 

que ao menos o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Que Lázaro 

os advirta, a fim de que não venham também eles para este lugar de sofrimento’. 

Mas Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas. Que os escutem’. Disse 

ele: ‘Não é isso, pai. É que, se algum dos mortos fosse até lá, eles se converteriam’. 

Ele respondeu-lhe: ‘Se não ouvem Moisés e os Profetas, tampouco acreditarão se 

um morto ressuscitar”. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 
 

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

08/11 – Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael,  

e todos os Anjos 

São Miguel é também chamado e reconhecido como 

príncipe do Céu e ministro de Deus. Segundo a Bíblia, é um dos 

sete assistentes do Trono do Altíssimo.  

São Gabriel é o portador de revelações por parte de Deus, 

e a figura desse Arcanjo tem mais brilho no Evangelho de São 

Lucas, ao afirmar que a ele é confiada a revelação à Virgem 

Maria da vinda do Salvador.  

São Rafael é considerado um dos sete anjos que assistem o Trono de 

Deus. Ele figura como protetor e guia do jovem Tobias, no Antigo 

Testamento, ao qual o pai enviou para uma longa e perigosa viagem. 
   

09/11 - São Nectários de Egina  

São Nectários, nascido em 01 de outubro de 1816, em 

Silyvria, Grécia, teve grande fé em Deus e um desejo ardente de 

compartilhar a verdade de Cristo com os outros. Em 1885 foi 

ordenado Padre, e em 1889 se tornou Bispo de Pentápolis, no 

Cairo.  Em 1904, São Nectários fundou, na ilha de Egina, um 

convento  dedicado  à  Santíssima Trindade.  Ele sofreu de uma  

enfermidade extremamente dolorosa 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. Alguns 

meses mais tarde foi desenterrado, a fim de ser colocado em um túmulo mais 

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. 

 
 


