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Domingo da Abstinência da Carne 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descrição evangélica do juízo final 

é desconcertante. Jesus revolucionou os 

esquemas humanos ao colocar, como 

critério de salvação, o reconhecê-lo na 

pessoa daqueles cuja existência era 

totalmente vulnerável. 

  A salvação, por conseguinte, não dependeria somente de 

experiências místicas, nem de títulos ou funções de destaque e, 

muito menos, da nobreza de origem. Pelo contrário, a ela se 

chegaria por um caminho aparentemente simples: o encontro com 

o irmão, no qual se reconhece a presença de Jesus.  

A salvação, na perspectiva cristã, tem pressupostos claros. 

Tudo começa com a saída de si mesmo e do próprio comodismo, 

para se deixar interpelar pelo outro. Esta se dá no confronto com o 

sofrimento alheio. O sentir-se motivado a ir ao encontro do outro e 

a fazer um gesto concreto, que supere a ameaça à vida humana, é 

fruto da ação da graça salvífica de Deus no coração humano, é a 

vivência da fé: “Que adianta alguém dizer que tem fé, quando não 

a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Tu tens fé e eu 

tenho ações! Mostra-me a tua fé sem as ações que eu te mostrarei 

a minha fé a partir de minhas ações!... a fé, sem as obras, é 

morta.” (Tiago 2,14.18.26). Não-salvífico seria ficar chocado 

diante da situação e comovido até as lágrimas, ou então, ficar à 

procura de quem é o responsável pela situação, sem fazer um gesto 

concreto em defesa da vida. Importa o gesto de partilhar, acolher e 

solidarizar-se. Este é o caminho que se apresenta a cada cristão, 

para quem a salvação é um desafio.  

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=1184cf2dd090ffb6


 
 

 

 

 

  

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 ِ.األرضياتِتبتهج ِلوِ.السماوياتِلتفرح ِ

ِالعالمَِِحَِنَِومَِِ.الجحيمِوفِ وأنقذناِمنِجَِِ.األمواتِبكرَِِوصارَِِ.بالموتِالموتَِ

 ظمى.الع ِِالرحمةَِ
 

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. (...) 
 

 

رسولِاألممِالعظيم.ِوالشفيعِالقديرِتشفعِإلىِالكليِالقدرة.ِكيِيمنحِياِ

 العظمى.السالمِللعالم.ِولنفوسناِالرحمةِ
 

Condáquion do Domingo da Abstinência da Carne (tom 1) 
 

 Ó Deus, quando vieres em tua glória sobre a terra e 

todos ficarem tremendo e o rio de fogo estiver correndo 

diante do tribunal; os livros estiverem abertos e o que 

estava oculto tornar-se público; então, ó Justo Juiz, livra-

me do fogo que não se apaga e torna-me digno de ser 

colocado à tua direita. (//) 

 أحد مرفع اللحم
 

ِ ِالنار  ها.ِونهر  ِبمجٍد،ِفلترتعد ِمنَكِالبراياِبأسر  إذاِأتيَتِياِهللا ِعلىِاألرض 

ِتفتْحِوالخفاياِ .ِوالمصاحف  ِالمنبر  ِيجريِأماَم ت شهر،ِفنجنيِحينئٍذِمنِالنار 

ِعنِيمينكِأيهاِالدياْنِالعادل.ِِ  التيِالِت طفأ،ِوأهلنيِللوقوف 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Epístola 
(* do Domingo da Abstinência de Carne) 

Prokimenon: “O Senhor é minha força e meu 

vigor. O Senhor me castigou 

severamente, mas não me entregou 

à morte.” 
(Salmo 118, 14.18) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. 

(8,8 - 9,2) 

 Irmãos, “não é uma comida que nos torna agradáveis a Deus. Se não a 

comemos, nada temos a perder, ou, se a comemos, nada a ganhar. Mas cuidai 

que essa vossa liberdade não seja tropeço para os fracos. Porque, se alguém te 

vir, a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa de um santuário de ídolos, na 

fraqueza de sua consciência não se julgará induzido a comer as carnes 

sacrificadas aos ídolos? Então, por causa do teu conhecimento, perecerá o irmão 

fraco por quem Cristo morreu. E, assim, pecando contra os irmãos e ferindo-lhes 

a consciência fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida vai escandalizar 

meu irmão, jamais comerei carne, para não fazê-lo pecar. Não sou livre? Não 

sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? 

Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, pois sois o selo do 

meu apostolado no Senhor.” 

Evangelho 
  (* do Domingo da Abstinência de Carne) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Mateus. (25,31-46) 

 Disse o Senhor: “Quando o Filho do Homem vier em sua glória com 

todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso.Em sua presença, 

todas as nações se reunirão e ele vai separar uns dos outros, como o pastor 

separa as ovelhas dos cabritos.Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, à 

esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, abençoados por 

meu Pai! Tomai posse do Reino preparado para vós desde a criação do mundo. 

Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui 

peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, 

estava na cadeia e viestes ver-me’. E os justos perguntarão: ‘Senhor, quando foi 

que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? 

Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando 

foi que te vimos enfermo ou na cadeia e te fomos visitar?’ E o rei dirá: ‘Eu vos 

garanto: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos menores, a 

mim o fizestes’. Depois dirá aos da esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque  eu tive fome e 

não me destes de comer tive sede e não me destes de beber, fui peregrino e não 

me destes abrigo; estive nu e não me vestistes, enfermo e na cadeia, e não me 

visitastes’. E eles perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos faminto ou 

sedento, peregrino ou enfermo ou na cadeia, e não te servimos?’ E ele lhes 

responderá: ‘Eu vos garanto: quando deixastes de fazer isso a um desses 

pequeninos, foi a mim que não o fizestes’. E estes irão para o castigo eterno, 

enquanto os justos, para a vida eterna”. 



 
 

 
Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 8) 

 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão)ِ
 

 

17/02 – São Teodoro Tyron, o Recruta,Mártir 
 

 

 O Santo Mártir Teodoro, o recruta, foi um soldado 

na cidade de Amásia na região do Ponto (província a 

nordeste da Ásia Menor, ao longo da costa do Ponto 

Euxino, isto é, o Mar Negro). Foi-lhe ordenado que 

oferecesse sacrifício aos ídolos. São Teodoro firmemente 

e em alta voz confessou sua fé em Cristo, o Salvador. O 

comandante deu a  ele  tempo para que  pensasse sobre  

isso, durante os quais São Teodoro orou intensamente. Eles o 

acusaram de colocar fogo num templo pagão e atiraram-no numa 

prisão para que morresse de fome. 

Jesus Cristo apareceu para ele lá, confortando-o e encorajando-

o. Levado novamente ao governador, São Teodoro ainda uma vez 

mais corajosamente e destemidamente confessou sua fé, pelo que foi 

submetido a novas torturas e condenado à fogueira. O mártir Teodoro 

sem hesitação subiu à fogueira e com orações e louvores entregou sua 

santa alma a Deus. Seu martírio ocorreu no ano 306, sob o imperador 

Romano.  

Jejum e Abstinência 

Este período de preparação à Páscoa é tempo 
de sobriedade e temperança, e para cultivarmos 
estas virtudes é que a Santa Igreja nos recomenda a 
abstinência e o jejum, da seguinte forma: 

- Abstinência de carne a partir de amanhã, até o Sábado 
Santo (anterior ao domingo de Páscoa). 
 - Abstinência de laticínios (leite e seus derivados, e ovos) 
a partir da próxima segunda-feira (23/02), até o Sábado Santo. 

 - Jejum – a regra aplicada aos monges estabelece jejum 
de qualquer alimento sólido ou líquido, inclusive água, em todo 
o período da Quaresma, a se iniciar no próximo dia 23, no 
período das 24 h às 12 h, com exceção aos sábados, quando os 
ortodoxos não jejuam. 


