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As ações de Jesus não visavam impor às 

pessoas o reconhecimento de sua messianidade. 

Aliás, Jesus não tinha como controlar as 

interpretações de suas palavras e de seus gestos. 

Muitos sentidos lhe foram dados. Tudo dependia do 

modo como eram acolhidos.  

A ação de Jesus suscitou reações contraditórias. A cura de 

um possesso mudo levou a multidão a confessar jamais ter visto 

algo semelhante em Israel. Já seus adversários declarados, os 

fariseus, consideraram o mesmo gesto fruto de um poder 

demoníaco atuando por meio de Jesus. A benevolência das 

multidões contrastava com a malevolência farisaica.  

 Os milagres eram apenas uma porta de entrada para o 

mistério da pessoa de Jesus e apontavam para algo novo e 

extraordinário acontecendo na história humana. Quem se abria 

para o Mestre e acolhia sua mensagem, percebia o dedo de Deus 

escondido em sua ação, e reconhecia o Reino acontecendo 

através dEle. Também reconhecia nEle o Filho de Deus agindo 

com o poder que lhe fôra conferido pelo Pai. Ou seja, entrava na 

dinâmica da fé. 

 Por outro lado, os milagres serviam para respaldar as 

palavras de Jesus. Ele era o Messias (Cristo) por palavras e por 

obras. Seus milagres, além de revelar que Ele possuía um poder 

próprio de Deus, demonstravam, igualmente, a autoridade com 

que falava. Tanto os milagres de Jesus quanto seus 

ensinamentos revestiam-se de autoridade divina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Panteleimon (tom 3) 
 

Ó Santo batalhador e médico que a todos curas, ó 

megalomártir Panteleimon, intercede perante Deus Misericordioso, 

para que conceda a nossas almas o perdão dos pecados. (...) 
 

َّتشف َّ َّبنداليمون. َّالشافي َّوالطبيب  َّالجهاد. َّالالبس  َّالقديس  َّأيها َّاإلله  َّإلى ف 

نا.َّ َّلنفوس  َّالزالت  م َّبغفران  َّي نع   الرحيم.َّأن 
َّ

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. (...) 
 

رسولَّاألممَّالعظيم.َّوالشفيعَّالقديرَّتشفعَّإلىَّالكليَّالقدرة.َّكيَّياَّ

 يمنحَّالسالمَّللعالم.َّولنفوسناَّالرحمةَّالعظمى.
 

Condaquion da Transfiguração do Senhor – 06/08 

(tom 7) 
Te transfiguraste sobre o monte, ó Cristo Deus, e teus 

discípulos, como puderam, contemplaram a tua glória; a fim de 

que, ao te verem crucificado, compreendessem que tua Paixão era 

voluntária e anunciassem ao mundo que tu és, em verdade, o 

resplendor do Pai. (//) 
 

َّش َّتالميذ ك  ع  َّوس  بما س  َّفيَّالجبل.َّوح  َّاألله  َّالمسيح  َّأيها َّمجد ك.َّتجليت  اهدوا

زواَّ ك.َّويكر  ًَّباختيار  َّطوعا ك  َّآالم  َّأن  َّي فط نوا َّي عاينوكَّمصلوباً. حتىَّعندما

َّاآلب.َّ ياء  َّبالحقيقة َّض  َّأنت   للعالمَّأن ك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
  (* de São Panteleimon) 

PROKIMENON:  “Os justos se regozijam no 
Senhor. Ó Deus, ouve minha 

oração.” 
  Leitura da Epístola de São Paulo a Timóteo. (2, 1-10) 
 

    Meu filho Timóteo, “procura progredir na graça de Jesus Cristo. 

O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia a 

homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta 

comigo os trabalhos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum 

soldado pode implicar-se com os negócios da vida, se quiser agradar a 

quem o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver competido 

segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se 

quiser boa colheita. Entende bem o que pretendo dizer, pois o Senhor te 

dará compreensão em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de 

Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo meu Evangelho. É por 

anunciá-lo que sofro estas algemas como malfeitor. Mas a palavra de 

Deus não está acorrentada. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, 

para que também eles alcancem a salvação em Cristo Jesus, com a glória 

eterna.” 

Evangelho 
 

                                  (* 7o de São Mateus) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São 

Mateus. (9, 27-35) 
 

 

Naquele tempo, “quando Jesus estava passando, dois cegos o 

seguiam, gritando: ‘Filho de Davi, tem piedade de nós!’ Quando entrou 

em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes disse: ‘Credes que eu 

posso fazer isso?’ Eles responderam: ‘Sim, Senhor’. Então Jesus tocou 

os olhos deles, enquanto dizia: ‘Que vos seja feito conforme a vossa fé’. 

E os olhos deles se abriram. Em tom severo ele os avisou: ‘Cuidai que 

ninguém o  saiba’.  Mas,  saindo dali, eles  espalharam sua fama  por 

toda a região. Tendo saído os dois cegos, apresentaram a Jesus um mudo 

endemoninhado. Ele expulsou o demônio e o mudo começou a falar. O 

povo, admirado, dizia: ‘Nunca se viu isso em Israel’. Os fariseus, porém, 

diziam: ‘É pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os 

demônios’. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas 

sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda enfermidade 

e doença entre o povo.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 
 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

27/07 - São Panteleimon, Médico, Mártir 
 
 

Normalmente o nome de São Panteleimon (Pantaleão) está 

ligado ao de São Hermolau (26/07), sacerdote de Nicomédia, que 

foi quem o doutrinou e batizou. 

São Panteleimon nasceu na Nicomédia, uma região da Ásia Menor, 

na Bitínia. Seu pai era um rico pagão, e sua mãe, a justa Évula, lhe deu uma 

educação cristã, mas faleceu cedo. Panteleimon entrou em uma escola pagã, 

depois estudou medicina com um médico renomado. Ele foi apresentado ao 

imperador Maximiano Galério (286-305), que lhe conferiu o cargo de 

médico da corte. Naquele tempo, em Nicomédia se escondiam três 

Sacerdotes cristãos, que sobreviveram ao incêndio de uma igreja, onde 

foram queimados cristãos. O jovem médico chamou a atenção de São 

Hermolau, que lhe revelou os ensinamentos básicos da Fé Cristã. 

Panteleimon começou a visitar o santo Sacerdote e recebeu de Deus o dom 

de curar os enfermos com o nome de Cristo, e foi batizado. Conta-se que 

curou um cego com suas orações, após o que seu próprio pai ficou curado da 

cegueira depois de receber o Santo Batismo. Panteleimon curava de graça a 

todos que pediam - a uns dava remédios, a outros curava com suas orações. 

Isto suscitou grande inveja por parte dos outros médicos que informaram ao 

imperador que Panteleimon era cristão. Maximiano tentou convencer 

Panteleimon a adorar publicamente os ídolos, mas ele se recusou. Furioso, o 

imperador ordenou que o torturassem. Depois, foram trazidos para o 

julgamento os Sacerdotes cristãos, sendo decapitados. Por fim, São 

Panteleimon foi também decapitado. A morte do megalomártir se deu no 

ano 305. 

Testemunhas descreveram a vida, o sofrimento e a morte de São 

Panteleimon. Suas relíquias foram distribuídas por todo o mundo cristão. 

Sua cabeça está guardada no Mosteiro de São Panteleimon, no Monte Athos. 
 

31/07 – São José de Arimatéia, o Justo 
 

 José de Arimatéia (da cidade de Arimatéia) era membro 

do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo 

judeu e que formava a suprema magistratura judaica. O 

Evangelho relata que ele era discípulo de Jesus Cristo, ainda 

que secretamente. 

Procurou defender Jesus em seu julgamento, e, após a morte do 

Senhor, pediu seu corpo a Pilatos e o colocou em um sepulcro novo, de 

sua propriedade. 

 


