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Mais uma vez os cristãos estão no tempo da 

paciência histórica e da resistência firme e 

permanente frente às muitas perseguições, sob 

diferentes nomes e em diferentes circunstâncias.  

Muitas vezes os discípulos de Jesus 

devem beber do  

mesmo cálice que Ele bebeu, pois deixaram tudo para receber cem vezes 

mais, com perseguições, como disse o próprio Senhor no Evangelho:  

“Com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado 

casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do 

Evangelho, que não receba, já no presente, cem vezes mais, em casas, 

irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições; mas 

no mundo futuro, a vida eterna” (S. Marcos 10,29-30). 

Os cristãos sofrem todos os dias algum tipo de perseguição em 

alguma parte do mundo. Perseguição ativa com calúnias, condenação à 

morte, prisões, expulsões, e com a frieza da exclusão. No início foram as 

dez perseguições do Império Romano que fertilizou o solo com o sangue 

dos mártires, dentre os quais Santo Elian de Homs, que hoje celebramos. 

Hoje os cristãos sofrem com o fanatismo extremista de um lado e o 

indiferentismo laicista de outro, e essa situação na história não é apenas 

sociológica, mas teológica, prevista por Jesus, como lemos hoje no Santo 

Evangelho.  

A paciência perseverante alcança tudo, até a vitória, assim 

salvaremos nossas almas. Perseguições por razões religiosas são sempre 

moedas de duas faces, pois o perseguido convicto morre por sua fé, o 

perseguidor é resultado de uma religião que determina exclusões e gera 

conflitos, como no extremismo ou do abandono de Deus e dos valores da 

fé, como no laicismo, e a promessa divina continua firme: “Aquele que 

continuar firme até o final será salvo” (S. Mateus 24,13). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 1) 
 

 
 

Embora a pedra fosse selada pelos judeus/ e os soldados 

guardassem/ teu puríssimo Corpo,/ ressurgiste/ no terceiro dia, ó 

Salvador,/ dando a vida ao mundo./ Por isso,/ as potestades celestes 

a ti, autor da vida, clamaram:/ Glória à tua Ressurreição, ó Cristo!/ 

Glória ao teu Reino!/ Glória à tua providência,/ tu que és o Único 

Misericordioso!  
 

باللحن األول: إنَّ الحجَر لما ُختَِم ِمن اليهود. وَجَسدََك الطاِهَر ُحِفَظ من الُجند، 

في اليوِم الثالِث أيُها المخل ِص. مانحاً العالَم الحياة. لذلَك قواُت السماوات. قُمَت 

هتفوا إليَك يا واهَب الحياة. المجدُ لقياَمتَِك أيها المسـيح. المجدُ ِلُملِكَك. المجدُ 

 .لتدبِيرَك يا ُمحبَّ البشِر َوحدك
 

Tropário de Santo Elian de Homs (tom 3) 
 

 Ó Santo paladino e médico Elian, que a todos curas, intercede 

junto a Deus misericordioso, para que conceda às nossas almas o 

perdão dos pecados.  
 

أيها القديُس االبُس الجهاْد. والطبيُب الشافي إلياْن. تشفْع الى اإللِه. الرحيْم. أْن 

 بغفران ِ الزالِت لنفوِسنا.ينعَم  
 

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.  

نح السالم مالقدرة. كي يرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع إلى الكلي يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
 

Condáquion do Filho Pródigo (tom 3) 
 

 

Abandonei com insensatez a glória paterna e dissipei nos 

vícios a riqueza que me havias dado. Eis que clamo a ti, como o 

filho pródigo: “Pequei contra ti, Pai Misericordioso! Aceita-me, 

arrependido, e trata-me como a um de teus empregados.”  
 

 

 

لما عصيُت مجدََك األبوَي بجهٍل وغباوة، بدَدُت في المعاصي الغنى الذي 

أعطيتني فلذلَك أصرُخ إليك بصوِت االبن الشاطِر هاتفاً: خِطئُت أمامك أيها 

 واجعلني كأحِد أجَرائَك.اآلب الرؤوف، فاقبلني تائباً، 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
(* do Domingo do Filho Pródigo) 

Prokimenon: “Venha a nós, Senhor, tua misericórdia. Alegrai-

vos, justos, no Senhor!” 
(Salmo 33, 22.1) 

Leitura da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. (6,12-20) 

Irmãos, “tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não 

me deixarei dominar por coisa alguma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para 

os manjares; porém Deus destruirá um e outros. O corpo não é para a prostituição, mas 

sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo; e Deus, que ressuscitou o Senhor, também 

nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? 

E então vou tomar os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? 

Jamais! Ou não sabeis que quem se achega a uma prostituta faz-se um só corpo com 

ela? ‘Porque serão dois’, diz ele, ‘numa só carne’. Mas aquele que se achega ao Senhor 

faz-se um só espírito com ele. Fugi da prostituição! Qualquer pecado que um homem 

cometer fica fora do seu corpo; mas o que se entrega à prostituição peca contra seu 

próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em 

vós, que recebestes de Deus, e que, portanto, vós não vos pertenceis? Fostes comprados 

por alto preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos.” 

Evangelho 
(* do Domingo do Filho Pródigo) 

 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Lucas. (15,11-32) 

 Disse o Senhor esta parábola: “um homem tinha dois filhos. O mais jovem 

disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens entre 

eles. Depois de alguns dias, o filho mais jovem juntou tudo e partiu para uma  terra  

distante. Lá dissipou os seus bens numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve 

grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Ele foi pôr-se ao serviço 

de um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos cuidar dos 

porcos. Desejava encher o estômago com o que os porcos comiam, mas ninguém lhe 

dava. Caindo em si, disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância,e 

eu, aqui, morro de fome! Vou partir em busca meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra 

Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.  Trata-me como um dos 

teus empregados’. Então se levantou e voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o 

viu e ficou comovido. Correu-lhe ao encontro e o abraçou, cobrindo-o de beijos. O 

filho, então, lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser 

chamado teu filho’. Mas o pai  falou para os escravos: ‘Trazei depressa e vesti  nele  a  

túnica mais preciosa, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um bezerro 

bem gordo e matai-o. Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto 

e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado’. E começaram a festa. O filho mais 

velho estava no campo. Ao voltar, quando se aproximava da casa, ouviu a música e as 

danças. Chamando um dos criados, perguntou do que se tratava. O criado respondeu: 

‘Teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o bezerro gordo porque o recuperou são e 

salvo’. Ele ficou indignado e não queria entrar. Então o pai saiu e insistiu que entrasse. 

Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos eu trabalho para ti, sem nunca desobedecer 

uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. 

E agora que voltou este teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, matas para 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ele o bezerro gordo’. O pai lhe explicou: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que 

é meu é teu. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava 

morto e voltou à vida; tinha-se perdido e foi encontrado”. 

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, pois nós te 

glorificamos.  

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

Louvai o Senhor dos Céus, louvai-o nas alturas. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

06/02 - Santo Elian de Homs (El Homsi). 

Padroeiro da cidade de Homs e do povo Homsi. 
 

Santo Elian nasceu na cidade de Homs e aprendeu na juventude 

a arte da medicina. Curava doenças físicas e o sofrimento da alma 

pregando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na Perseguição aos 

cristãos, quando foram presos o Bispo Siluanos, o Diácono Lucas e o  

Leitor Mokios, para serem entregues como comida aos leões, aproximou-se Santo 

Elian e ajoelhou-se perante os três e pediu para não terem medo da morte, pela fé 

em nosso Senhor Jesus Cristo. 

No mesmo instante, Santo Elian foi preso pelos pagãos numa gruta e pregaram 

compridos pregos em sua cabeça, mãos e pés. Sua alma foi entregue a Deus no 

ano 284. Os fiéis de Homs construíram uma igreja em cima de seu túmulo. As 

paredes foram decoradas com afrescos, e até hoje existe uma grande pia feita de 

mármore no interior, onde é colocado azeite bento, com o qual fiéis do mundo 

todo recebem a unção. Ocorrem sempre grandes milagres nos fiéis enfermos que 

crêem na santidade de Santo Elian 

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.  


