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   11º Domingo Após Pentecostes 

 Domingo 11º do Evangelho de São Mateus 

 
 

 
  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parábola contada por Jesus Cristo, como 

lemos hoje no Santo Evangelho, visava 

desmascarar a intransigência daqueles que eram 

muito severos quando se tratava de perdoar as 

faltas alheias, e que, no entanto, muitas vezes eram,  

no outro extremo, condescendentes com os próprios pecados, para os 

quais fechavam os olhos. 

Os que agiam e os que agem assim são comparados pelo 

Senhor com o servo desalmado que, após ter sido perdoado de uma 

dívida incalculável, mostrou-se sem compaixão para com o 

companheiro que lhe devia uma quantia menor. A quantia exagerada 

que o primeiro servo devia – dez mil talentos – sublinha que, por 

maior que fosse o perdão concedido ao irmão faltoso, sempre seria 

inferior ao perdão que Deus concedia e concede a todos que o 

buscam, ou seja, o perdão deve ser concedido e deve, também, 

corresponder a um gesto de reconhecimento pelo perdão recebido do 

Pai. 

O senhor da parábola foi inclemente com o servo incapaz de 

ser misericordioso, uma vez que o mesmo tinha sido, por primeiro, 

objeto da sua misericórdia e perdão, mas não agira assim com o 

próximo. A lição é evidente: quem não perdoa, não será perdoado. 

Quem não corresponde à misericórdia de Deus, sendo misericordioso 

com seu próximo, receberá o castigo divino. Quem não demonstra 

para com o próximo a mesma paciência que recebeu de Deus, será 

vítima da cólera divina. Portanto, quem se sabe infinitamente 

perdoado, tem a obrigação de estar sempre disposto a perdoar. Não 

basta rezar o Pai Nosso – “...perdoai as nossas ofensas, assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido...” -, temos que vivê-lo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! (//) 
 

 الجحوا    أمو    حانئوي   .الوي    يموتت أيهوا الحاوا    .إلى الموتت عندما انحدرت  

و .الثرى من ِح    األمتات   وعندما أقم    .كوهتِ    ببرق    جماو    نحوت    رخ  ص 

 لك. المجد   عطي الحاا   م   .اإلله ان: أيها المساح  السماوي    القتات  
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. (...) 

رستل األم  العظا . والشفا  القدير ِشف  إلى الكلي القدر . كي يمنح يا 

 السالم للعال . ولنفتسنا الرحمة العظمى.
Condaquion da Natividade da Mãe de Deus (tom 4) 

 
 

 Joaquim e Ana ficaram livres do opróbrio da esterilidade, e 

Adão e Eva foram libertos da corrupção da morte, por teu santo 

nascimento, ó Virgem Pura. Teu povo, salvo da escravidão do 

pecado, te festeja, exclamando: A estéril dá à luz a Mãe de Deus, 

que alimenta nossa vida.(//) 
 

 

ن ة  من عار  الع ْقر  أطل قا، وآدم  وحتاء  من فساد  المتت  بمتل د     إن يتاقا   وح 

ة  الز ت،  المقدس  يا طاوهر   أ عت قا، فله  ي عا  د  شعب ك  إذ قد ِخل ص  من وصم 

غيية  حااِ نا.  صارخاً نحت   العاق ر  ِ ل د  والد   اإلله الم 

Epístola 
  (* 11º  Domingo após Pentecostes) 

 

PROKIMENON: :  “O Senhor é minha força 

e meu vigor. O Senhor me castigou 

severamente, mas não me entregou 

à morte!” 
 

 (Salmo 118,14.18) 
 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(9, 2b-12) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Irmãos, “sois o selo do meu apostolado no Senhor. E eis aqui a 

minha defesa contra todos quantos me criticam: acaso não temos direito de 

comer e de beber? Não temos direito de fazer-nos acompanhar por uma 

mulher irmã, do mesmo modo que os demais apóstolos e os irmãos do 

Senhor e Cefas? Ou acaso somente eu e Barnabé estamos obrigados a viver 

do nosso trabalho? Quem pagou alguma vez para servir no exército? Quem 

planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apascenta um rebanho e 

não toma do seu leite? E isto não só segundo o comum sentir dos homens; a 

própria Lei também o diz. Porque na Lei de Moisés está escrito: Não atarás 
a boca do boi que debulha. Será que Deus se preocupa com os bois? Não é, 

antes, para nós que ele o diz? Para nós, sem dúvida, se escreveu que o 

lavrador deve lavrar esperando os frutos, e o que debulha, o faça com a 

esperança de ter parte. Se semeamos em vós bens espirituais, será demais 

que recolhamos bens materiais? Se outros têm direito de participar dos 

vossos bens, mais não o teremos nós? Porém não temos feito uso deste 

nosso direito; antes, temos suportado todo gênero de privações para não pôr 

obstáculo algum ao Evangelho de Cristo.” 
 

Evangelho 
 

 

                                            (* do 11º de São Mateus) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (18, 23-35) 

Disse o Senhor esta parábola: “O Reino dos Céus se assemelha a 

um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a 

ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Como não 

tivesse com que pagar, o senhor ordenou que fossem vendidos ele, a 

mulher, os filhos e tudo que tinha, para pagar a dívida. Mas o servo caiu 

de joelhos diante do Senhor, e disse: ‘Senhor, tem paciência comigo e te 

pagarei tudo’. Compadecido, o senhor o  deixou ir embora e lhe perdoou 

a dívida. Esse servo, ao sair dali, encontrou um  de  seus companheiros  

de trabalho, que lhe devia cem denários. Agarrou-o pelo pescoço e 

sufocava-o, dizendo: ‘Paga o que deves!’ De joelhos, o companheiro 

suplicava: ‘Tem paciência comigo e te pagarei tudo’. Mas ele não 

concordou e o fez ir para a cadeia até pagar a dívida. Ao verem isso, seus 

companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo que 

havia acontecido. Então o senhor o chamou e lhe disse: ‘Servo miserável 

Eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias 

também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?’ 

Irado, o senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. 

Assim também fará convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não 

perdoar seu irmão de todo o coração.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 
 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

 

29/08 - Decapitação de São 

João Batista 
 

Depois de celebrar a 24 de junho o 

nascimento de São João Batista na terra, a 

Santa Igreja honra o seu nascimento no Céu. 

Depois de Nosso Senhor e da Virgem 

Santíssima, São João Batista é o único santo 

cujos nascimento e morte se  festejam. João,  o  

Precursor, que vivera 30 anos no deserto, teve a coragem 

de repreender o rei Herodes abertamente por se haver 

unido ilegitimamente com Herodias, esposa de seu irmão 

Filipe, ainda vivo. Herodias constrangeu o rei Herodes a 

prendê-lo e aproveitou-se dum incidente inesperado para 

obter por intermédio de sua filha Salomé a decapitação do 

santo que repreendia seu criminoso procedimento. São 

João pôs remate à sua missão de Precursor, unindo aos 

testemunhos que de Cristo já dera no seu nascimento, 

pregação e Batismo, mais este, o testemunho do seu 

sangue. Sofreu pela festa da Páscoa, um ano antes da 

Paixão do Senhor, mas celebra-se em 29 de agosto por se 

ter encontrado a sua venerável cabeça em Emeso, na 

Síria, em 452, nessa data. 
 

 
 
 

 

 

 


