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O cego de que nos fala hoje o Santo Evangelho começou 

por chamar Jesus de “Filho de Davi”, pedindo-lhe “piedade”, 

mas depois chamou-o “Senhor”, e suplicou-lhe por um milagre, 

o que mostra que, de alguma forma, houve um amadurecimento 

da sua fé. O Senhor lhe fora  apresentado  apenas como “Jesus  

de  Nazaré”, e,  ao  final, aquele  

homem, objeto da graça e misericórdia divinas, acabou por reconhecê-lo 

como Senhor e Cristo. 

 Depois de ter recebido o dom da visão, o cego ouviu de Jesus: “Tua 

fé te salvou”, o que nos faz entender que a fé nos permite reconhecer o 

mistério divino. O clamor inicial daquele homem transformou-se em louvor a 

Deus, que levou outros a também louvarem: “E o povo todo, que presenciou 

isso, louvava a Deus”.  

 Podemos e devemos fazer oração de súplica, não para tentar forçar 

Deus a dar-nos o que queremos, mas para prestarmos a Ele a homenagem de 

lhe pedir o que julgamos importante para nós, deixando-lhe sempre a decisão 

de nos dar, ou não, o que pedimos, pois só Ele sabe qual é o nosso verdadeiro 

bem. Mas há duas condições para que a oração de súplica seja ouvida: que 

estejamos conscientes de que somos necessitados de seu auxílio, como o cego 

de Jericó, e que tenhamos n’Ele verdadeira confiança. Sem essa confiança, 

aperfeiçoada na fé, a nossa oração de súplica pode manifestar apenas 

desânimo e desespero; é principalmente a fé, para além de toda confiança, que 

nos alcança as graças divinas.  

 Em nossas dores e dificuldades devemos também clamar: “Jesus, tem 

piedade de mim!” O Senhor jamais deixará de ter misericórdia para conosco. 

Tenhamos fé e vivamos como pessoas de fé, a fé no Filho Unigênito de Deus, 

nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 7)  

Destruíste a morte com tua Cruz / e abriste o paraíso ao ladrão,/ 

transformaste o choro das portadoras de aromas/ e ordenaste aos teus 

Apóstolos pregarem/ que ressuscitaste, ó Cristo Deus,/ dando ao mundo/ 

a grande misericórdia.  
 

التِّ الطيب. حطمَت بصليبَك الموت. وفتح لَت َنوَح حامِّ َت للص ِّ الفردَوس. وحوُّ

ً العاَلَم الرحمةَ و زوا. بأنَك قد قُمـَت أيها المسيُح اإلله. مانِّحا أمرَت ُرسلََك أن يَكرِّ

 العظمى.
Tropário de São João Damasceno (tom 3) 

Rouxinol cantor melodioso, instrumento da Graça Divina. Ele é 

Damasceno o santo justo, que trouxe à Igreja de Cristo Deus ensinamentos 

divinos e cânticos. Ó hinógrafo, implora a quem amaste que conceda para 

nós a sua Graça.  
 

ي وا نمتدحِّ البلبَل الغر ِّ دَ. الشجيَّ النَّغمِّ الذي أْطَرب. كنيسةَ المسيحِّ وأبَهَجَها. هلمُّ

كمة. زعيَم ناظمي  هِّ الحسنةِّ اإليقاعِّ الطليَّة. أعني بهِّ يوحنا الدمشقيَّ الكليَّ الحِّ بأناشيدِّ

 التسابيح. الذي كاَن مملوءاً حكمةً. إلهيةً وعالميَّة.
 

Tropário de Santa Bárbara, Megalomártir (tom 4) 
 

Honremos a Santa Mártir Bárbara,/ pois como um pássaro/ escapou 

dos laços do inimigo,/ destruindo-o/ com o auxílio e a defesa da Santa 

Cruz. 

ِم القديسةَ بَربارةَ الُكلي ِةَ الوقار. ألنها َحَطمْت فِخاَخ الَعدو. وَنجْت منها  ِلنُكر ِ

 وِسالِحه. كالعُصفور. بمعونِة الصليبِ 
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. 
 

 إلى الكلي القدرة. كي يمنح السالمرسول األمم العظيم. والشفيع القدير تشفع يا 

 للعالم. ولنفوسنا الرحمة العظمى.
Condaquion Preparatório ao Natal (tom 3) 

 A Virgem Maria vem gerando hoje na gruta, inexplicavelmente, o 

Verbo Eterno. Alegre-se toda a terra, ao ouvir isso, e louve, com os anjos 

e os pastores, Aquele que, por sua própria vontade, manifestou-se como 

menino, sendo Deus antes de todos os séculos. 
 

تَلِّدَ الكلمة. الذي قبَل الدُهور. والدةً. ال تُفَسَّر وال  اليوَم العذراء. تأتي إلى المغارة. لِّ

دي. مَع المالئكةِّ والُرعاة. يُنَطُق بها. فافرحي. أيتُها المسكونةُ إذا سمعت.  ومج ِّ

 الظاهَر بمشيئتِّه طفالً جديداً. وهو إلُهنا قبَل الدُهور.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Epístola 
(de Santa Bárbara e S. João Damasceno - 04/12) 

  

Prokimenon: “Deus é admirável em seus santos. Bendizei a Deus nas igrejas!” 
 

(Salmo 68: 35,26) 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas  
(3, 23-4, 5)   

Irmãos, “antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sob a Lei, à 

espera da fé que havia de revelar-se. De sorte que a Lei foi nosso pedagogo 

até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já 

não dependemos de pedagogo. Todos vós, pois, sois filhos de Deus pela fé 

em Cristo Jesus. Pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos 

revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, 

nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se 

sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, 

herdeiros segundo a promessa. Explico-me: enquanto o herdeiro é menor, 

em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. É que está sob 

tutores e administradores, até o tempo determinado pelo pai. Assim 

também nós, quando menores, estávamos escravizados na servidão dos 

elementos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus 

enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e foi submetido à Lei, para 

resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a adoção.” 

 

Evangelho 
 

          (*14º de São Lucas) 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas 

(18, 35-43) 
 

Naquele tempo, “quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um 

cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão 

que passava, perguntou o que era. Responderam-lhe: ‘É Jesus de Nazaré 

que passa’. Ele pôs-se a gritar, dizendo: ‘Jesus, filho de Davi, tem piedade 

de mim’. Os que iam à frente repreendiam-no e mandavam que se calasse. 

Mas ele gritava cada vez mais forte: ‘Filho de Davi, tem piedade de mim’. 

Jesus parou e ordenou que trouxessem o cego até ele. Quando o cego se 

aproximou, perguntou-lhe: ‘O que queres que te faça?’ Ele respondeu: 

‘Senhor, eu quero ver de novo’. Jesus lhe disse: ‘Vê! Tua fé te salvou’. 

Imediatamente ele começou a ver de novo e o seguia, glorificando a Deus. 

E o povo todo, que presenciou isso, louvava a Deus.” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kinonikon (Hino da Comunhão) 

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

05/12 – São Sabas, o santificado 

São Sabas, nascido em 439 e falecido em 532, foi eremita 

e defensor da fé ortodoxa contra os monofisitas. 

Ingressou ainda bem jovem em um mosteiro, e adquiriu 

tamanha perfeição na vida monástica que a ele foi concedido 

o dom de operar milagres. Após completar 30 anos de idade  

se isolou em uma caverna onde seguiu a vida de eremita por alguns anos. 

 Posteriormente, estando no Mosteiro de São Gerásimo, diversos 

discípulos reuniram-se em torno dele. São Sabas fundou diversos 

mosteiros, e foram registrados muitos milagres ocorridos devido às  suas 

orações. 
 

            06/12 - São Nicolau, Taumaturgo - Arcebispo de Mira 

São Nicolau foi Arcebispo de Mira, na Lícia (hoje parte 

da Turquia). Seu culto, extremamente popular no Oriente, 

divulgou-se igualmente pelo Ocidente, principiando pela 

Europa, a partir de 1.087, quando suas relíquias foram 

trasladadas para a cidade de Bári, na Itália. Este santo Bispo  

tornou-se célebre por sua extrema caridade e pelos milagres que operou. 

Conta-se que salvou donzelas da prostituição e ressuscitou três meninos 

assassinados; visitava as crianças e lhes dava presentes. Foi São Nicolau, 

na verdade, a origem da estória de “papai noel”. 
 

Onomástico de nosso Metropolita,  

            Dom Damaskinos Mansour 
 
 

Nossa Homenagem a Sª. Emª. Revmª, o Metropolita 

Dom Damaskinos Mansour, por ocasião de seu 

onomástico no dia de hoje. 

Que o Senhor, Bom e Supremo Pastor, o ilumine  

sempre e cada vez mais, bem como o conserve e guarde com vida e 

saúde.  

Para muitos anos de vida, Senhor! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eremita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A1simo_do_Jord%C3%A3o
http://bp2.blogger.com/_Z0591By2bJI/R2k6fka9vYI/AAAAAAAAACo/m3SWmDA7VkY/s1600-h/nikolai.jpg

