
 
 

Arquidiocese Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e 

Todo o Brasil 
Rua Vergueiro, 1515 – Paraíso - São Paulo Tel/PABX: (11) 5-3835 

www.catedralortodoxa.com.br /secretaria@catedralortodoxa.com.br 
 

L e i t u r a  D o m i n i c a l 

   
 Nº 337/ 2017                                                                                                             Domingo, 05/11/2017 

                              22º Domingo após Pentecostes 

Domingo 5º do Evangelho de São Lucas 

 

2 

     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico 

para com Deus.” 
 

 

(São Lucas, 12, 21) 
 

Riqueza em Deus 
 

 

 

 

No Evangelho de hoje Jesus Cristo nos apresenta a 

conhecida parábola do pobre chamado Lázaro e do homem rico que se 

banqueteava todos os dias. 

É uma parábola de justiça. Narra, com efeito, que um dia o pobre morreu, 

e foi levado pelos anjos ao Céu (“seio de Abraão”). Morreu também o rico e foi 

sepultado. Estando no “lugar de tormentos” (“inferno”), em sofrimento, elevou 

os olhos e viu, de longe, Abraão, e Lázaro ao lado dele. 

 A parábola continua com o diálogo entre Abraão e o rico e põe 

em evidência que a justiça foi feita. 

Abraão, na verdade, às palavras do rico então colocado no “lugar de 

tormentos”, diz: “Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida; e 

Lázaro, todos os males. Agora, pelo contrário, ele é consolado e tu foste lançado 

aos tormentos” (Evangelho). 

A parábola simplifica bastante a solução de um problema que, em nossos 

dias, é um problema real e contínuo: o da justiça. 

A caridade, que é expressão de nossa fé, exige justiça. Assim como não 

é possível amar a Deus sem amar o próximo, também é impossível amar o 

próximo sem praticar para com ele a justiça. 

Precisamos nos lembrar muitas vezes de que a paz é também fruto da 

justiça. A riqueza em si é um bem – o mal pode estar em como ela foi adquirida, 

assim como no uso que dela se faz, segundo as palavras do salmista: “Distribui, 

dá aos pobres; a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará 

em glória.” (Sl. 112, 9) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 (//). 
 
 

ِلنُسبْح نحُن المؤمنيَن ونسُجدْ للكلمة. المساوي لآلبِ والروحِ في األزليِة وعدِم 

ء. المولوِد مَن العذراِء لخالِصنا. ألنه ُســرَّ بالجسِد أن  يعلو على االبتدا

 الصليب. ويحتمَل الموت. وينهَض الموتى بقيامتِه المجيدة.
 
 

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 يمنح يا 

 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 شفيعةَ المسيحييَن غيَر الخازية، الوسيَطةَ لدي الخالِق غيَر المردودة، 

ال تُعرضي عن أصواِت طلباتِنا نحُن الخطأة، بل تَدَاركينا بالمعونِة بما 

أنِك صالحة، نحُن الصارخيَن إليِك بإيمان، بادري إلى الشفاعِة وأسرعي 

ميك.في الطلبة، يا والدةَ اإللِه   المتشفعةَ دائماً بمكر ِ

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
 (* do 22º Domingo após Pentecostes) 

Prokimenon: Tu, Senhor, nos guardarás, e nos preservarás 
para sempre desta geração. Socorro, Senhor, pois acabaram-
se os fiéis!”  

 (Salmo 12, 7.1) 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. (6,11-18) 
 

Irmãos, "vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria 

mão. Os que querem se impor pela carne, são estes que vos obrigam à 

circuncisão, só para não serem perseguidos por causa da querem que vós vos 

circuncideis para se gloriarem em vossa carne. Quanto a mim, não pretendo 

jamais gloriar-me a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o 

mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a circuncisão de 

nada vale, nem a incircuncisão, e sim a nova criatura. Para todos que seguirem 

esta regra, a paz e a misericórdia e para o Israel de Deus. De ora em diante 

ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de 

nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com vosso espírito." 

Evangelho                             

         (* 5º de São Lucas) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. 

(16,19-31) 

Disse o Senhor: “Havia um homem rico que se vestia com roupas de 

púrpura e linho finíssimo. Todos os dias dava esplêndidos banquetes. Um pobre, 

de nome Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto ao portão do rico. 

Desejava tanto matar a fome com o que caía da mesa do rico; em vez disso, eram 

os cães que vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e foi 

levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. 

E, na morada dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu de longe 

Abraão, e Lázaro ao seu lado. Ele então gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de mim!  

Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar-me a língua, porque 

sofro nestas chamas’. Respondeu Abraão: ‘Filho, lembra-te de que em vida 

recebeste teus bens, e Lázaro seus males. Agora, ele aqui é consolado, e tu, 

atormentado. Ademais, entre nós e vós há um grande abismo.  Os que quiserem 

passar daqui para aí não podem, nem tampouco daí para cá’. O rico disse: ‘Peço-

te, então, pai, que ao menos o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. 

Que Lázaro os advirta, a fim de que não venham também eles para este lugar de 

sofrimento’. Mas Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas. Que os 

escutem’.  Disse ele: ‘Não é isso, pai. É que, se algum dos mortos fosse até lá, eles 

se converteriam’. Ele respondeu-lhe: ‘Se não ouvem Moisés e os Profetas, 

tampouco acreditarão se um morto ressuscitar”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino à Virgem –tom 8) 

É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus.  

Sempre Bem-Aventurada e Imaculada Mãe de nosso Deus; mais 

venerável que os Querubins e mais gloriosa que os Serafins; que 

ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo, és verdadeiramente Mãe 

de Deus, pois nós te glorificamos.  
 

08/11 – Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael,  

e todos os Anjos 
 

São Miguel é também chamado e reconhecido 

como príncipe do céu e ministro de Deus. Segundo a Bíblia, 

é um dos sete assistentes do trono do Altíssimo. São Gabriel 

é o portador de revelações por parte de Deus. Mas a figura 

desse Arcanjo tem muito mais brilho no Evangelho de São 

Lucas, ao afirmar que a ele é confiada a revelação à Virgem 

Maria da vinda do Salvador.  

São Rafael é considerado um dos sete espíritos que assistem o trono 

de Deus. Ele figura como protetor e guia do jovem Tobias, no Antigo 

Testamento, ao qual o pai enviou para uma longa e perigosa viagem. 
   

09/11 - São Nectários de Egina  

São Nectários, nascido em 01 de outubro de 1816, em 

Silyvria, Grécia, teve grande fé em Deus e um desejo ardente 

de compartilhar a verdade de Cristo com os outros. Em 1885 

foi ordenado Padre, e em 1889 se tornou Bispo de Pentápolis, 

no Cairo.  Em 1904, São Nectários fundou na ilha de Egina 

um convento dedicado à Santíssima Trindade.  

Ele sofreu de uma enfermidade extremamente dolorosa por um ano e 

meio. Então, em uma tarde de setembro de 1920, uma freira o levou a um 

hospital. Ele estava vestido tão humildemente que no início ninguém 

acreditou que se tratasse de um bispo. Finalmente, no dia 08 de novembro 

de 1920, rendeu a alma ao Senhor. Alguns meses mais tarde foi 

desenterrado, a fim de ser colocado em um túmulo de mármore 

apropriado. O corpo, entretanto, foi encontrado intacto, exalando perfume. 

Três anos mais tarde o corpo permanecia ainda incorrupto, e assim 

permaneceu por vinte anos. Seu corpo continua a exalar uma sagrada 

fragrância. Seu sepulcro é fonte de constante peregrinação, sendo um dos 

santos mais milagrosos da Igreja Ortodoxa. 

 


