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  Os mestres da Lei foram incapazes de 

compreender as ações de Jesus. Fidelíssimos à tradição, 

sabiam distinguir claramente entre ação divina e ação 

humana, ou seja, aquilo que só a Deus compete fazer, e 

aquilo que é permitido ao ser humano operar. 

Contudo, aplicado a Jesus, este esquema era 

insuficiente.  

Sem titubear, Ele realizava o que não compete ao ser humano: perdoar os 

pecados e curar. Ao perdoar os pecados, colocava-se no lugar do próprio 

Deus, a quem se ofende com as ações pecaminosas. Ao curar, restituía a 

vida, dom divino para a humanidade, sobre o qual somente Deus tinha 

poder. 

 No julgamento apressado dos mestres da Lei, a ação de Jesus 

tinha a conotação de blasfêmia. Era um insulto a Deus e uma usurpação 

de seu poder. Nada mais digno de censura! 

As multidões, talvez menos viciadas pelo rigorismo da tradição 

teológica, estavam mais abertas para compreender o que se passa com 

Jesus. E glorificavam a Deus por ter a divindade da ação de Jesus, 

embora sendo ele “um ser humano”, ou, mais que isso, reconheciam nEle 

não mais um simples homem, mas o próprio Cristo, como confessou o 

apóstolo Pedro: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo” (São Mateus 

16,16). E mais, reconheciam que Deus não se atinha aos esquemas nos 

quais os mestres da Lei queriam enquadrá-lo. Ele estava agindo, no seio 

da humanidade, por meio de Jesus. Por isso, era possível identificar nas 

ações do Mestre o amor de Deus atuando na história humana. Era isso 

exatamente o que os mestres da Lei recusavam-se a aceitar, e que nós 

devemos entender e admirar com os olhos da fé, ao professarmos a fé em 

“um só Senhor, Jesus Cristo... Luz de Luz, Deus Verdadeiro de Deus 

Verdadeiro, recebendo dEle a saúde da alma e do corpo, e o perdão dos 

pecados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 5) 
                                                
 

 Nós, fiéis, louvemos e adoremos o Verbo/ igualado ao Pai e ao 

Espírito na eternidade,/ que nasceu da Virgem para nossa salvação,/ pois/ 

se dignou subir corporalmente à Cruz, suportar a morte/ e ressuscitar os 

mortos/ com sua gloriosa Ressurreição (//). 

 المساوي لآلب   .للكلمة د  ونسج   المؤمنين   نحن   سبح  ن  ل   باللحن الخامس:

ألنه س ــرَّ  .نالخالص   العذراء   من   المولود   .االبتداء وعدم   في األزلية   والروح  

 الموتى بقيامته   وينهض   .الموت ويحتمل   .أن يعلو على الصليب بالجسد  

 المجيدة.
Tropário de Santo Elias, Profeta (tom 4) 

Anjo na carne, fundamento dos profetas, segundo precursor da 

vinda de Cristo, glorioso Elias, que do alto faz descer a graça sobre 

Eliseu, para afastar as doenças e purificar os leprosos. Faz jorrar a cura 

sobre os que o veneram. 
 

Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom3) 
 

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 يا 

 يمنح السالم للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
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. (//) 

يا شفيعة  المسيحيين  غير  الخازية، الوسيط ة  لدي الخالق  غير  المردودة، ال 

ت عرضي عن أصوات  طلبات نا نحن  الخطأة، بل ت د اركينا بالمعونة  بما أنك  

صالحة، نحن  الصارخين  إليك  بإيمان، بادري إلى الشفاعة  وأسرعي في 

ميك. الطلبة، يا والدة  اإلله    المتشفعة  دائماً بمكر  
Epístola 

   (* de Santo Elias, Profeta) 

PROKIMENON: “Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedec. Disse 

o Senhor ao meu senhor: assenta-te à 

minha direita!” 

(Salmo 110. 4.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leitura da Epístola de São Tiago. (5, 10-20) 
 

    Irmãos, tomai por modelo de paciência e coragem os profetas, 

que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que 

suportam os sofrimentos. Ouvistes a respeito da paciência de Jó, e 

conheceis o fim que lhe deu o Senhor, pois o Senhor é misericordioso 

e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não 

jureis nem pelo céu, nem pela terra , nem empregueis qualquer outra 

fórmula de juramento. Vosso sim seja sim, e vosso não seja não. 

Assim não caireis em juízo. Alguém entre vós está sofrendo? Então 

reze! Está alegre? Então cante louvores! Há algum enfermo? Mande, 

então, chamar os presbíteros da Igreja, para que façam oração sobre 

ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará 

o enfermo e o Senhor o levantará e, se tiver cometido pecado, será 

perdoado. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos 

outros, para serdes curados. Muito pode a oração do justo. Elias era 

um homem fraco, como nós. Orou para não chover e não choveu 

sobre a terra durante três anos e seis meses. Orou novamente e o céu 

enviou chuva e a terra produziu fruto. Meus irmãos, se algum de vós 

se extraviar da verdade e outro o reconduzir, saiba que salvará uma 

alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados todo aquele que 

converter um pecador do caminho desviado 
 

Evangelho 
                              (* 6o de São Mateus) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (9, 1-8) 
 

                 Naquele tempo, “Jesus entrou num barco, fez a travessia e 

chegou à sua cidade. Apresentaram-lhe um paralítico deitado numa 

cama. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: ‘Coragem, 

filho, os teus pecados estão perdoados’. Alguns escribas, porém, 

começaram a dizer: ‘Este homem blasfema’. Conhecendo-lhes os 

pensamentos, Jesus disse: ‘Por que estais pensando coisas más em 

vossos corações? O que é mais fácil dizer: ‘teus pecados estão 

perdoados’ ou dizer: ‘levanta-te e anda’? Pois bem, para que saibais que 

o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então 

ao paralítico: Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa’. Ele levantou-

se e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e deu 

glória a Deus por haver dado tal poder aos homens.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

20/07 - Santo Elias, Profeta 

Dia 20 de julho, nossa Igreja comemora o Santo Profeta 

Elias, cujo nome significa “Meu Deus é o Senhor”. Santo Elias 

nasceu pelos fins do século IX a.C. Ele não se cansava de afirmar 

que o Senhor Deus é Único e  que não existe outro Deus senão 

Ele. Deus domina sobre a terra. O profeta Malaquias, em seu livro  

(3,22-24), prometeu a volta de Elias antes da vinda do Messias (Cristo) e, de 

fato, veio São João Batista, de quem disse Jesus Cristo: “Se quiserdes 
compreender-me, ele é o Elias que deve voltar.” (São Mateus 11, 14) 

 É interessante notar que, como Elias não morreu, invalida-se a 

“idéia” de que João Batista seria sua “reencarnação”, teoria contrária ao 

Santo Evangelho e à Fé Cristã. 

22/07 - Santa Maria Madalena, Mirófora 

Os cristãos do Oriente e do Ocidente celebram juntamente, 

nesse mesmo dia, Santa Maria Madalena. A Igreja Ortodoxa 

sempre destacou-a como mirófora (portadora de aromas) e como 

“igual - aos - Apóstolos”, título reservado a bem poucos. 

Nascida em Magdala (na época, província da Síria), tinha sido curada 

por Jesus: “da qual haviam saído sete demônios” (São Lucas 8,2), e a 

gratidão para com o Salvador se manifestou numa vida nova no seguimento 

dEle. Segundo uma antiga tradição grega, ela viveu em Éfeso, onde teria 

morrido. Nesta cidade moravam também São João, o discípulo amado, e a 

Santíssima Virgem, Mãe de Jesus. 

         25/07 – Dormição de Santa Ana, 

Mãe da Santíssima Virgem 

De antiquíssima tradição já conhecida no século II, com 

este nome (Ana) é conhecida a mãe da Santíssima Virgem Maria. 

Santa Ana era filha de Mathan, um sacerdote que vivia em Belém, 

e tinha outras duas irmãs: Sobe, que foi mãe de Santa Isabel e avó  

de São João Batista, e Maria, que foi mãe de Maria Salomé.  

São Joaquim casou-se com Santa Ana quando ambos eram ainda 

jovens, mas não tiveram filhos durante muitos anos - àquela época, não ter 

filhos era visto como punição divina. Entretanto, passado um longo período 

de esterilidade, Santa Ana, aos 40 anos de idade, obteve de Deus a graça do 

nascimento de Maria, a escolhida de Deus para dar à luz ao próprio Cristo, o 

Salvador.  

O culto a Santa Ana, prestado desde o século VI no Oriente, 

espalhou-se pelo Ocidente a partir do século X. A Igreja Ortodoxa celebra a 

dormição (passamento) desta santa em 25 de julho, e a festa dos Santos Pais 

da Virgem, Joaquim e Ana, em 09 de setembro. 


