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A pergunta apresentada a Jesus pelo jovem 

rico, como lemos hoje, reflete uma tendência do 

farisaísmo, a de praticar a virtude visando apenas 

obter a salvação. Os fariseus eram calculistas, sempre 

preocupados em acumular méritos diante de Deus. 

Tendo feito tudo quanto estava a seu alcance, interessava  

àquele  jovem saber o  que  poderia ainda fazer de bom para 

alcançar a vida eterna. Na qualidade de “Messias” (Cristo), talvez 

Jesus pudesse indicar-lhe obras que rendessem méritos de valor 

muito maior. 

O Mestre, porém, tentou corrigir este modo de pensar. Não 

se alcança a vida eterna pela prática de coisas boas (“o que devo 

fazer de bom?”), submetendo-se a um código de regras precisas de 

comportamento, e sim, pela relação com uma pessoa (“Um só é 

Bom!”), entendendo-se, com isso, tanto Jesus quanto o Pai. O que 

é bom deve ser praticado por corresponder à vontade dAquele que 

é Bom. Sem esta obediência, os atos de virtude ficam desprovidos 

de valor. 

O jovem é confrontado com a proposta de passar da prática 

mecânica dos mandamentos para um tipo de relação capaz de 

transformar-lhe a vida: desfazer-se de tudo e dar aos pobres o valor 

correspondente para, em seguida, tornar-se um seguidor próximo 

de Jesus. Se o jovem não fosse tão apegado a seus bens, teria tido a 

chance de experimentar a alegria de conhecer, em profundidade, a 

vontade salvífica de Deus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 عزاًِبساعِ َِصنَعَِِالربِ ِألنِ ِ.ياتاألرضِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ

ِالعالمَِِحَِنَِومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ
Tropário da Festa do Cinto da Mãe de Deus (tom 8) 

 

           Ó Mãe de Deus, Sempre Virgem, protetora da humanidade; 

deixaste um poderoso legado a teu povo: a veste e o cinto de teu 

venerável corpo, que permaneceu incorrupto por tua gravidez sem 

semente. Por ti o tempo e a natureza foram renovados! Por isso, a 

ti imploramos: Dá a paz a teu povo, e às nossas almas a grande 

misericórdia. 

ِ ِلمدينتك  )باللحنِالثامن(ِياِوالدةِاإللهِالدائمةِالبتوليةِوسترِالبشر.ِلقدِوهبت 

ِالذيِبغيرِزرعِ ِالذينِبمولدك  ًِحريزاً. ِالطاهرِوشاحا ثوبكِوزنارِجسدك 

ِإليكِأنِ ِفلذلكِنبتهل ِوالزمان. ِالطبيعة ِبكِتتجدد ِألنه ِفساد. ِبغير استمرا

ِو ِلنفوسناِالرحمةِالعظمى.تمنحيِالسالمةِلمدينتك 
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. (...) 

ِ ِيا ِالعظيم. ِاألمم ِيمنحِرسول ِكي ِالقدرة. ِالكلي ِإلى ِتشفع ِالقدير والشفيع

 السالمِللعالم.ِولنفوسناِالرحمةِالعظمى.
Condaquion da Festa do Cinto da Mãe de Deus (tom 2) 

          Teu precioso Cinto, ó Mãe de Deus, que envolveu teu ventre 

que recebeu Deus, é uma força invencível para teu rebanho e um 

tesouro inesgotável de todo bem, ó Única Sempre Virgem! 
 

Epístola 
  (* da Festa do Cinto da Mãe de Deus) 

 

PROKIMENON:  “Minha alma engrandece 

o Senhor. Porque olhou 

para a humildade de sua 

serva!” 
   (S.Lucas 1,46-47) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus. (9, 1-7) 

Irmãos, “a primeira Aliança, na verdade, teve regulamentos 

rituais e seu santuário terrestre. Construiu-se uma tenda: a parte 

anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a 

Deus -  chamava-se ‘Santo’. Atrás do segundo véu achava-se a parte 

chamada ‘Santo dos Santos’. Aí estava o altar de ouro para os 

perfumes e a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. 

Dentro, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Aarão, que 

floresceu, e as Tábuas da Aliança. Em cima da arca, os querubins da 

glória, estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas 

não é aqui o lugar de falarmos destas coisas pormenorizadamente. 

Assim sendo, enquanto na primeira parte da tenda entram 

continuamente os Sacerdotes, para desempenhar suas funções, na 

segunda entra apenas o Sumo-Sacerdote, somente uma vez por ano, e 

ainda levando consigo sangue, para oferecer pelos próprios pecados e 

pelos pecados do povo.” 
 

Evangelho 
 

(* do 12º de São Mateus) 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista  

São Mateus. (19, 16-26) 
 

Naquele tempo, “um homem se aproximou de Jesus e lhe 

perguntou: ‘Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna?’ 

Ele lhe respondeu: ‘Por que me perguntas pelo bom? Um só é bom. 

Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos’. Ele perguntou: 

‘Quais?’ Jesus respondeu: ‘Não matarás, não cometerás adultério, não 

furtarás, não  darás  testemunho  falso; honra  pai e mãe, e ama  teu 

próximo como a ti mesmo‘. O jovem lhe disse: ‘Tudo isso eu tenho 

observado. O que ainda me falta?’ Jesus respondeu: ‘Se queres ser 

perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás 

um tesouro nos céus; depois vem e segue-me’. Ao ouvir isso, o jovem 

foi embora triste, porque possuía muitos bens. E Jesus disse aos seus 

discípulos: ‘Em verdade vos digo que um  rico dificilmente entrará no 

Reino dos Céus. E digo mais ainda: É mais  fácil  um  camelo passar 

pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus’. 

Ao ouvirem isso, os discípulos se espantaram e disseram: ‘Então, 

quem pode salvar-se?’ Jesus olhou para eles e disse: ‘Para os homens 

isso é impossível, mas para Deus tudo é possível”.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem – tom 8) 
 

 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

31/08 - Festa da Colocação do Cinto da Mãe 

de Deus em Chalcopratia 
 

A colocação do Venerável Cinto da Mãe de Deus em 

Chalcopratia, bairro de Constantinopla aconteceu durante o reinado do 

imperador Teodósio, o Jovem. Antes disso os cristãos em Jerusalém 

celebravam a relíquia sagrada, confiada ao apóstolo Tomé pela própria 

Virgem Maria. 

No reinado do imperador Leão, o Sábio (886-911 d.C.), sua esposa Zoé 

foi afligida por um espírito maligno, e ela pediu a Deus que a curasse. Teve ela, 

então, uma visão na qual viu que ficaria curada se o cinto da Mãe de Deus fosse 

posto sobre seu corpo. O imperador pediu, pois, ao Patriarca para retirar a 

relíquia do cofre em que estava guardada. O Patriarca removeu o selo e abriu o 

cofre e o cinto não havia sofrido os efeitos da passagem do tempo. Colocado o 

mesmo sobre a imperatriz, foi ela imediatamente liberta de seu mal. Eles 

cantaram hinos de ação de graças à Santíssima Mãe de Deus, e, em seguida, eles 

recolocaram a relíquia no cofre, selando-o novamente. 

          Em comemoração ao milagre e à dupla colocação do venerável Cinto, foi 

estabelecida a Festa da Colocação do Venerável Cinto da Santíssima Mãe de 

Deus. Peças do Cinto estão no mosteiro Vatopedi, no Monte Athos, no Mosteiro 

de Trier, e na Geórgia. 
 

 

01/09 - Indicção - Início do Ano Novo 

Eclesiástico 
 

O Primeiro Concílio Ecumênico (Nicéia, 325) decretou que o ano 

eclesial começasse em 1º. de setembro. Para os antigos hebreus, o mês de 

setembro era o início do ano civil (Êxodo 23:16), mês de realizar-se a 

colheita e de ofertar ações de graças a Deus. Foi na ocasião desta festa em 

que o Senhor Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré (Lucas 4: 16-21), abriu 

o livro do Profeta Isaías e leu as palavras: O Espírito do Senhor repousa 

sobre Mim para pregar boas-novas aos humildes; enviou-me para reerguer o 

angustiado, proclamar a liberdade aos cativos, abrir a prisão aos 

aprisionados e proclamar um ano da graça do Senhor, o dia da vingança de 

nosso Deus e confortar todos os aflitos (Isaías 61: 1-2). 
O mês de setembro também é de suma importância para a história 

do Cristianismo, porque o Imperador Constantino, o Grande, derrotou 

Maxêncio, inimigo da fé cristã, em setembro. Após a vitória, Constantino 

conferiu liberdade de confissão à Fé Cristã em todo o Império Romano. Por 

muito tempo, o ano civil do mundo cristão seguia o ano eclesial com o 

início em 1º de setembro. Mais tarde, o ano civil foi modificado, 

transferindo seu começo para 1º de janeiro. 
 

Ao final da Divina Liturgia: Ofício de Súplicas para o 1º dia do Ano 
Eclesiástico. 

 

 


