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Festa do Santo Apóstolo e Evangelista Mateus  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como lemos no Evangelho de hoje, no 

tempo de Jesus a postura preconceituosa de certa 

ala do farisaísmo era bem conhecida. Julgando-se 

melhores que todo mundo por observarem, 

escrupulosamente, a Lei mosaica, sentiam-se no 

direito de desprezar quem não agia assim. 

Olhavam com desprezo para os pecadores e todos  

os que eram incapazes de praticar a Lei de modo  “tão perfeito” 

como eles. Por outro lado, por serem contrários aos romanos, 

recusavam-se a conviver com os colaboradores do poder 

opressor. Nesta categoria, incluíam-se os cobradores de 

impostos. Isto explica por quê se admiraram ao ver Jesus Cristo 

sentado à mesa com eles e com os pecadores. O gesto do Senhor 

parecia-lhes digno de censura. 

 Entretanto, o modo de proceder do Mestre ia na direção 

contrária. Sabendo-se revestido da missão de libertar o povo do 

pecado, buscava a companhia e a amizade dos que mais 

necessitavam da misericórdia divina. Longe de desprezá-los, 

sempre tinha para com eles gestos benevolentes de acolhida. 

 Um provérbio popular bem conhecido ajudava-o a 

compreender sua missão. Afinal, ao médico interessa quem está 

doente e precisa de ajuda, e não quem está sadio e em boa 

forma. Sendo Ele o médico enviado por Deus para curar o 

pecado da humanidade, urgia colocar-se junto às vítimas do 

pecado. É o que fazia, sem se importar com os preconceitos dos 

fariseus, e foi assim que Jesus chamou o coletor de impostos 

Mateus, que se tornou um de seus apóstolos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 6) 
 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável 

sepulcro/ e os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se 

junto do sepulcro,/ procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, 

subjugaste o inferno,/ sem ser molestado por ele/ e encontraste a 

Virgem, revelando a vida./ Senhor, que ressurgiste dos mortos,/ 

glória a ti! (//) 
 

َّقبر ََّّ.المالئكيةَّالقوات ََّّإن َّ َّعلى صارواََّّوالحراس ََّّ.الموقرَّك َّظهروا

ولمََّّالجحيم ََّّفسبيت ََّّ.الطاهرَّك َّطالبةًَّجسد ََّّندَّالقبر َّع ََّّوقفت ََّّومريم ََّّ.كاألموات

ياََّّ.األمواتَّمنَّبين ََّّقام ََّّفياَّمن ََّّ.مانحاًَّالحياةَّالبتول ََّّوصادفت ََّّا.منهَّب َّتجر َّ

 .لكَّالمجد ََّّرب َّ
Tropário de São Mateus, Apóstolo e Evangelista 

(tom 3) 
Ó santo Apóstolo Mateus,/ intercede a Deus 

misericordioso/ para que conceda às nossas almas/ o perdão dos 

pecados. 

ان الزالت أيها الرسول القديس متى تشفع إلى األله الرحيم أن ينعم بغفر
 لنفوسنا.

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. (...) 
 
 

والشفيعَّالقديرَّتشفعَّإلىَّالكليَّالقدرة.َّكيَّرسولَّاألممَّالعظيم.َّياَّ

 يمنحَّالسالمَّللعالم.َّولنفوسناَّالرحمةَّالعظمى.
 

Condaquion da Apresentação da Mãe de Deus (tom 4) 
 
 

 O puríssimo templo do Salvador, a Virgem, o preciosíssimo 

tálamo, o sagrado tesouro da glória de Deus, é apresentada hoje na 

Casa do Senhor, introduzindo consigo a graça do Espírito Divino. 

Os anjos de Deus a louvam, clamando: Esta é o tabernáculo celeste.  
 
 
 

اليوم الهيكُل الذي للمخلص. الُكِلُي النقاِء العذراُء الخدُر. ذو الثمِن الجزيِل 
ِ. تُدِخُل نِعمةَ الروحِ  وهَي الكنُز الطاهُر. لمجِد األلهِ  إذ تَدخُل بيَت الرب 

ِ معها. فلتَُسب ِحها مالئكةُ هللا. إلنها المظلةُ السماوية.  اإللهي 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
    (* de São Mateus) 

Prokimenon: “Venha sobre nós, Senhor, 

tua misericórdia. 

Alegrai-vos, justos, no 

Senhor!” 
(Salmos 33, 22 . 97, 12) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos 

Coríntios. (4,9-16) 
 
 

Irmãos, “a nós, apóstolos, Deus designou em último lugar, 

como condenados à morte, pois viemos a ser espetáculo para o 

mundo, para os anjos e para os homens. Nós, loucos por amor de 

Cristo; vós, sábios em Cristo; nós, fracos; vós, fortes; vós, ilustres; 

nós, vis. Até o presente passamos fome, sede e nudez; somos 

esbofeteados e andamos sem abrigo, e penamos trabalhando com 

nossas mãos; afrontados, bendizemos, e, perseguidos, suportamos; 

difamados, consolamos; tornamo-nos até agora como lixo do 

mundo, como escória de todos. Não escrevo isto para vos 

confundir, mas para vos admoestar como filhos caríssimos. 

Porque, ainda que tenhais dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis 

muitos pais, pois quem vos gerou em Cristo, pelo Evangelho, fui 

eu. Exorto-vos, pois, a serdes meus imitadores.” 
 

Evangelho 
(* de São Mateus) 

 Leitura do Santo Evangelho, segundo o 
Evangelista São Mateus. (9, 9-13) 

 

Naquele tempo, quando Jesus estava passando, “viu  um 

homem de nome Mateus, sentado junto ao balcão da coletoria, e 

lhe disse: ‘Segue-me’. O homem levantou-se e o seguiu. E 

aconteceu que, enquanto estava em casa, sentado à mesa, 

chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com 

Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus  disseram  aos 

discípulos: ‘Por que vosso mestre come junto com cobradores de 

impostos e pecadores?’ E ele, que os ouvira, respondeu-lhes: ‘Não 

são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. 

Ide e aprendei o que significam as palavras: Quero misericórdia e 

não sacrifícios. Porque não vim para chamar os justos, mas os 

pecadores.” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 Megalinário (Hino a Nossa Senhora – tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

São Mateus, Apóstolo e Evangelista 

Um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, e 

escritor do primeiro Evangelho. De acordo com o seu 

próprio Evangelho, seu nome original era Levi, filho 

de Alfeu, e foi chamado por Jesus junto ao mar da 

Galiléia, em Cafarnaum, quando trabalhava como  

publicano, ou seja, cobrador de impostos, uma classe muito odiada 

na época de Jesus, por cobrarem  encargos  dos judeus para serem 

entregues às autoridades romanas. A sua presença no grupo de 

apóstolos indicava que Jesus buscava a salvação de todos,  

independente de origem, trajetória, família, etc. E ele aproveitou a 

oportunidade e transformou-se em um discípulo fiel, preocupado 

em demonstrar que seu Mestre, descendente da tribo de Davi, era o 

Messias (Cristo) esperado. Pela tradição sabe-se que, após 

Pentecostes (a descida do Espírito Santo), São Mateus pregou o 

Evangelho na Judéia, Pérsia e Etiópia, onde foi martirizado. Seu 

símbolo, como evangelista, é um anjo. 
 

   21/11 - Apresentação da Mãe de Deus no Templo 
 

A Apresentação de Nossa Senhora no Templo é 

apresentada com riqueza de detalhes por escritos muito 

antigos e em muitos aspectos parecidos com os livros da 

Bíblia. Segundo esses escritos, a apresentação da 

Virgem no Templo  foi  solene e, tanto no momento da  

sua oferta, como durante o tempo de sua  permanência  no Templo, 

verificaram-se fatos prodigiosos. 

Na realidade, a apresentação da Mãe de Deus deve ter 

sido modesta e ao mesmo tempo gloriosa. Foi, de fato, através 

deste serviço ao Senhor no Templo que a Mãe de Deus preparou 

seu corpo, e sobretudo sua alma, para receber o Filho de Deus, 

realizando em si mesma a palavra de Cristo: “Mais felizes são os 

que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.”  

 


